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هیوضرلا هفحت 

باتک تاصخشم 

3408261: یلم یسانشباتک  هرامش 

.ق 1309-1227 رقاب ، دمحم  نب  یلع  زورون  یماطسب ، لضاف  : هسانشرس

یمزراوخ مساقلاوبا  یماطسب : رقابدمحم  نب  یلع  زورون  یگنس /] پاچ  (] یـشیاریو بختنم -   ) هیوضرلا هفحت  : روآدیدپ مان  ناونع و 
يوضر

.ق  1288 ربکا ، یلع  ازریم  هناخراک  اج :] یب  :] رشن تیعضو 

.م 5/26 س   × 5/16 عطق : ص ؛ [ 557  - 330 يرهاظ [: تاصخشم 

نیرواجملا نم  انلعج  يذـلا  هللادـمحلا  نیعتـسن ، هب  بیرق و  حـتف  و...ا  نمرـصن  میحرلا ، نمحرلا...ا  مسب  زاغآ : : هماجنا ماـجنا ، زاـغآ ،
انثا صلخ  نایعیـش  زا  یعمج  هکنوچ  دـعب  اما  هرکب و ....  لک  یف  هفیرـشلا  اهحیرـض  هیلاعلا و  اهتبتع  لیتقبل  انقفو  هیوضرلا و  هضورلل 

...نانموم زا  یخرب  يرشع و 

زیزعلادبع خیش  نیثدحملا  ءاملعلارخذ و  نیدهتجملا و  ءاهقفلارخف و  عقـصم  بیطخ  عراب و  بیدا  رکف  دیلاوم  عبط و  جیاتن  زا  ماجنا :
لالجلاوذ کبر  كاق  ود...دابعلا  رخفم  دابعلا  نیز  داجسلادیس / متاخ  شقن  زا  .داتفا  تبث  هسمر  هللا  هحور  سفن و  هللا  سدق  یفجنلا 

.داشحلا نیعا  ودعلارش و  / هزعب

يوضرلا یناروخلا  مساقلاوبا  بنذملادبعلا  هبتک  هماجنا :

قیلعتسن خسن -  : طخ هجرد  عون و  : رثا يرهاظ  تاصخشم 

يا هوهق  جامیت  اه  یکچل  فطع و  یتروص ، دیفس و  راد  حرط  يذغاک  شکور  ییاوقم ، : دلج تانیئ  زت  عون و 

هدمآ هیشاح  رد  ع )  ) اضر ماما  حدم  رد  یناقاخ  هدیصق  حص و  ناشن ص ، اب  یتاحیحصت  : قاروا یشاوح  : دوجوم هخسن  تایـصوصخ 
تسا

لوا هحفص  رد  دش » هظحالم   » عجس هب  دیشروخ  ریش و  ناشن  اب  شوگراهچ  رهم  : رهم عجس  لکش و  : رهم عجس  کلمت و  تشاددای 

.دش یسررب  هخسن  : هخسن تاحیضوت 

کل راثآ  قاروا ، ياه  هبل  زا  یخرب  یگراپ 
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(100  - 102 : 2  ) یشعرم : رثا عبانم  اه و  هدیکچ  اه ، هیامن 

فیرشت ببس  ع ،)  ) متـشه ماما  تدالو  نایب  رد  لوا : باب  هک  دشاب  یم  همتاخ  کی  باب و  راهچ  لماش  هخـسن  : یگنـس پاچ  یفرعم 
تلیـضف رد  ثیداحا  رکذ  هب  مود : باب  ع ،)  ) اضر ماـما  تداهـش  تواخـس و  رد  يرـصتخم  هراـشا  و  ناـسارخ ، هب  ترـضح  ندروآ 

تسا و هدیـسر  روهظب  راوگرزب  نآ  هکرابم  هعقب  زا  رورـس  نآ  نفد  زا  دـعب  هک  یعیاقو  رکذ  رد  موس : باب  ع ، )  ) اضر ماـما  تراـیز 
بادآ تیاعر  ترایز و  تیفیک  بادا و  نایب  رد  مر : اهچ  باب  متفه ، هلبق  متشه و  ماما  ینعم  اضر و  هب  ترـضحنآ  ندش  بقلم  نایب 

هیـشاحرد نینچمه  تسا ، هتخادرپ  نایجاح  نیریاز و  زا  لابقتـسا  نیدـلاو و  هب  ناسحا  یکین و  نایب  و  ع )  ) اضر ماما  هکرابم  هعقب  رد 
تسا توافتم  یقارن  يدهم  الم  هیوضرلا  هفحت  هخسن  اب  ناونع  نیا  تسا ، هدمآ  ع )  ) متشه ماما  حدم  رد  ینآق  هدیصق  هخسن 

1175196[ ات یب   ،] نارهط .ق  نرق 13 يدزی ، یلعدمحم  نب  نسح  نازحالا /  جیهم  : اب هدش  یفاحص 

.ق 203 153 - ؟ متشه ، ماما  ع ،)  ) یسوم نب  یلع  : عوضوم

موسر بادآ و  نارئاز --  ترایز و  : عوضوم

ثیداحا نارئاز --  ترایز و 

بتاک .ق  نرق 13 مساقلاوبا ، يوضر ، یمزرا  وخ  : هدوزفا هسانش 

20306-6: یبایتسد هرامش 

http://dl.nlai.ir/UI/598cc869-0c24-4d43-8d04- یکینورتــــــــــــــــکلا :  لــــــــــــــــحم  یــــــــــــــــسرتسد و 
8cc7b30bf288/Catalogue.aspx

http://digital.aqr.ir/newindex.aspx?pid=13GID=1562177ID=1568132  : یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

تـسرهف پیات و  یمـساق  میحر  ياقآ  یمارگ  ققحم  داهنـشیپ  اب  ناهفـصا و  هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  تمه  هب  باـتک  نیا 
.تسا هدش  یسیون 

1 ص :

هراشا

نبا ناقاخلا  ناطلسلا و  نبا  ناطلسلا  نب  ناطلسلا  ، نارودلا نیقاوخلا  ناقاخلا  نامزلا و  نیطالسلا  ناطلس  ، تدم دیواج  تلود  نامز  رد 
هرهابلا هعابطلا  راد  سیئر  تسایر  رد  نامزلا و  رخا  یلا  هتلود  هکلم و  هللا  دلخ  راجاق  هاش  نیدلا  رـصان  ناطلـسلا  ، ناقاخلا نبا  ناقاخلا 

داتسا هناخراک  رد  دیدرگ  عبطنم  هفینم  هفیرش  هخسن  نیا  هلالجا  هزع و  ماد  ناخ  نسح  دمحم  ناقاخلا  ، برقم هاگیاج  تعفر  هاجیلاع 
هنس 1288 یف  ، هقیفوت دیز  ربکا  یلع  ازریم  اقآ  ، هعانصللا هذه  یف  دیتاسالا 
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باتک یفرعم 

سوفنلا سینا  سومشلا و  سمش  هّیربلا  فرشا  انیلوم  لئاضف  یف  هیوضرلا  هفحتب  یّمـسملا  ، فینملا فَّلوملا  فیرـشلا و  باتکلا  اذه 
لـضافب ریهـشلا  یلع  زورون  ـالم  جاـحلا  یقتملا  دـباعلا  دـهازلا  لـماکلا  لـضافلاو  لـماعلا  ملاـعلا  هفلؤم  سوطلا و  ضرأـب  نوفدـملا 

مالسلاو هیحتلا  فالآ  اِهفّرشم  یلع  هیوضرلا  هضورلا  مداخ  ، یماطسبلا

فلؤم همدقم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نیعتسن هب  بیرق و  حتف  هللا و  نم  رصن 

هیـشع و هرکب و  لک  یف  هفیرـشلا  اهحیرـض  هیلاعلا و  اهتبتع  لیبقتل  انقفو  هیوضرلا و  هضورلل  نیرواجملا  نم  اـنلعج  يذـلا  هللا  دـمحلا 
هرربلا همئا  نماث  همالا و  ماما  امیـس  هیهب  دوجولا  تعلخب  هعلخم  قیـالخللا  ماداـم  هیربلا  فارـشا  هلا  دـمحم و  یلع  مالـسلا  هولـصلا و 

هدهـشم و روضح  نوکی  هیـضرم و  مهدـنع  هفیرـشلا  هیکازلا  هسفن  هیـضار و  هنع  نیقیرفلا  سوفن  نا  هتـصاخ  نم  ناـک  يذـلا  هیکزلا 
نایعیش زا  یعمج  هک  نوچ  دعب  اما  هیدمرسلا  همارکلا  یلا  هلیـس  هترـضح و  هراوج و  یف  نطوتلا  هیدبالا و  هداعـسلا  یلا  هعیرذ  هدقرم 

یماطسب رقاب  دمحم  نب  یلع  زورون  ینامرفان  نایصع و  رحب  قرغتسنم  نیا  زا  یناحور  ءالخا  نانمؤم و  زا  یخرب  يرشع و  انثا  صلاخ 
ماع صاخ و  ياوشیپ  مانا  يادـتقم  ماـمه و  ماـما  تراـیز  تلیـضف  صوصخ  رد  هک  دـندومن  شهاوخ  يوضرلا  دهـشم  یف  رواـجملا 

ابرغ و نیرجاهم و  نماض  سوط  كاپ  كاخ  ياشخب  فرـش  سوفن  دـیارفا  لامک  توسان  راتـسا  فشاک  توه و  ـال  رارـسا  فراـع 
ناسارخ و تمس  هب  ناسحا  دوج و  عبنم  نا  ندما  ببـس  ءانثلا و  هیحتلا و  فالا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ناطـسلا  يده  همئا  نماث 
ناـشن و شرع  ناتـسا  نآ  رد  ناـیناهج  رورـس و  نآ  نفد  زا  دـعب  نآ و  ریغ  نآ و  نآ و  رد  ناـهارمگ  ياـمنهار  نآ  نازجعم  زا  هراـپ 
بادآ و نیدـجاسلا و  نیعکارلا و  رخفنا  یـسوی  هبتع  هـب  نـیریاز  هجوـت  تـیفیک  ناراـک و  هاـنگ  عفاـش  نآ  تراـیز  باوـث  زا  یلجم 

نیرق ضیف  ضرا  نآ  رد  ترضح  نآ  نفد  زا  دعب  هک  تاعقاو  تازجعم و  زا  یخرب  نیملاع و  رورس  نآ  ترایز  طیارش  تابحتـسم و 
دندوب هادومن  بلطم  نیا  ياعدتسا  ررکم  رب  ررکم  دوش و  هتشون  يرصتخم  تسا  روطسم  هربتعم  بتک  رد  هدیدرگ و  نیرظان  دوهشم 
مدومن رصتخم  نیا  رد  عورش  نایملاع  رورس  نآ  ترایز  هب  نایعیـش  قوش  یتدایز  ینامیا و  ناردارب  تباجا  تباجتـسا  تهج  هب  اذهل 

ددرگ و هیوضر  هضور  نابـساپ  کیالم  ناـشن  شرع  ناتـسا  مادـخ  هاـگرد  دنـسپ  هک  مراد  دـیما  هیوضرلا  هفحت  هب  مدومن  یمـسم  و 
هیوضرلا هفحت  رب  تشاد  اهیتدایز  تهج  دنچ  زا  مفیتم  هفیحص  هفیرش و  هخسن  نیا  نوچ  ددرگ و  راگزور  یصاع  نیا  تاجن  هیامرس 

رویز هب  زیربت  رد  ًاقباس  هک 

2 ص :
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موحرم ریسفت  قفاوم  لبعد  راعشا  همجرت  دوب و  زین  نیسح  ماما  ترـضح  باصتم  رابخا  زا  یـضعب  نمـضتم  دندوب و  هدروآرد  عابطنا 
فلؤم تعجارم  زا  دعب  اذهل  دوب  هفیرش  هخسن  نیا  رد  زین  دشاب  یم  نوفدم  مق  رد  هک  همطاف  ترضح  تالاوحا  زا  یلمجم  یسلجم و 
: همتاخ باب و  راهچ  رب  تلسمتشم  هفیرش  هریخ  نیا و  دش و  یلجتم  عابطنا  رویز  هب  هفالخلا  راد  رد  ًایناث  همظعم  هکم  زا  هلظ  ماد 

زا یـضعب  رکذ  ناـسارخ و  هب  رورـس  نآ  ندروآ  فیرـشت  ببـس  ناـیب  تسا و  راوگرزب  نآ  تداعـس  اـب  تدـالو  ناـیب  رد  لوا  باـب 
نآ تداهش  تواخس و  زا  همش  رکذ  (1) و  هتـسویپ عوقو  هب  ورم  دلب  هب  دورو  ناسارخ و  هار  نیب  رد  تانیاک  رخف  نآ  زا  هک  تازجعم 

.تسا ترضح 

هکنیا رب  تسا  رعشم  هک  يرابخا  زا  یضعب  رکذ  ترـضح و  نآ  ترایز  تلیـضف  رب  تسلمتـشم  هک  یثیداحا  رکذ  باب  رد  میود  باب 
.ءادفلا هل  نیملاعلا  حور  یحور و  ءادهشلا  دیس  ترایز  رب  هکلب  يده  همئا  ترایز  زا  تلیضف  ترضح  نآ  ترایز 

نایب (2) و  هدیدرگ نیرظان  دوهشم  هدیسر و  روهظ  هب  رورس  نآ  هکربتم  هعقب  زا  رورس  نآ  نفد  زا  دعب  هک  یعیاقو  رکذ  رد  میـس  باب 
.متفه هلبق  متشه و  ماما  ینعم  اضر و  هب  ترضح  نآ  ندش  بقلم 

رب و نایب  تسمزـال و  نآ  تیاـعر  هجرد  شرع  هعقب  نآ  رد  هک  یبادآ  رورـس و  نآ  تراـیز  تیفیک  بادآ و  ناـیب  رد  مراـهچ  باـب 
.نایجاح نیریاز و  لابقتسا  نیدلاو و  هب  ناسحا 

هجو دـندوجوم و  دوخ  دـقارم  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  يدـه  همئا  ءایـصوا و  ایلوا و  ایبنا و  هفیرـش  ماسجا  هکنیا  نایب  رد  همتاخ 
يوضر سدقم  دهـشم  یخـسرف  کی  رد  بانج  نآ  نفدـم  هک  مثیخ  نب  عیبر  لاوحا  زا  یلمجم  ماقم و  رد  هضراعتم  رابخا  نیب  عمج 

نایـشا و شرع  هضور  نآ  ریمعت  هک  یـصاخشا  هجرد و  ضرع  هکربـتم  هبق  یناـب  ناـیب  هدـش و  عقاو  سوط  رهـش  هناـخدور  هب  بیرق 
اـضر ماما  ترـضح  ءادهـشلا و  دیـس  هک  راوگرزب  ود  مالـسلا  هیلع  راهطا  همئا  نیب  رد  نوچ  دـنا و  هدومن  او  نآ  هب  هلـصتم  تاراـمع 

دالب و عیمج  رد  راهن  لیل و  رد  هتـسویپ  تسا و  لیام  رتشیب  راـیخا  رورـس  دـناب و  ناـن  درم  بولق  هک  دنـشاب  یم  ءادـفلا  اـمهل  یحور 
هنـشت هاش  ترایز  مزع  هب  ای  نایعیـش  دالب  ره  زا  دـنیامن و  یم  راوگرزب  ود  ناریرـس  شرع  هضور  هب  هجوت  هضیرف  ره  زا  دـعب  راـصعا 

زا یضعب  رکذ  رد  ماقم  بسانم  هب  هفیرـش  هخـسن  نیا  رد  اذهل  ناسارخ  هاش  ترایز  دصق  هب  ای  دنوش  یم  امیپ  هلحرم  البرک  هب  نابل و 
.دوش نیتلیضف  عماج  هفیرش  هخسن  نیا  ات  مبیامن  یم  نامولظم  رورس  بیاصم  هب  یلامجا  هراشا  نایملاع  رورس  نآ  لیاضف 

لوا باب 

تامارک تازجعم و  زا  یلمجم  ناسارخ و  هب  رورس  نآ  ندروآ  فیرشت  ببس  نایب  تسا و  ترـضح  نآ  تداعـس  اب  تدالو  نایب  رد 
 . هدیسر روهظ  هب  ورم  تیالو  ناسارخ  هار  نیب  هبیط و  هنیدم  رد  هک  ترضح  نآ 

ار اهنآ  تشاد و  دنچ  يراوج  دش و  دراو  برغم  تمـس  زا  يرجات  تفگ  هک  هدـش  لقن  دـمحا  نب  ماشه  زا  همغلا  فشک  باتک  زا  و 
کی تفگ  رجات  نآ  امنب  يراد  رگید  زینک  دومرف  دومنن و  لوبق  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  رورس  نآ  دومن  راهظا  یـسوم  ماما  ترـضح  رب 

دـش ادرف  نوچ  تفر  دومن و  ابا  راهظا  زا  رجات  نآ  امن  راهظا  ار  نآ  هک  دومرف  رورـس  نآ  تسا  ضیرم  هک  تسه  نم  دزن  رگید  زینک 
ردق نالف  زا  تفگ  رجات  نآ   (3) یشورفب یهاوخ  یم  ردق  هچ  هب  ار  زینک  نیا  وگب  وا  هب  دومرف  داتسرف و  رجات  نآ  بلطب  ارم  ترضح 

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 12 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12789/AKS BARNAMEH/#content_note_3_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12789/AKS BARNAMEH/#content_note_3_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12789/AKS BARNAMEH/#content_note_3_3
http://www.ghaemiyeh.com


دهاوـخ یم  ار  هیراـج  نیا  هک  يدرم  نآ  تفگ  داد و  نم  هب  ار  هیراـج  نآ  رجاـت  نآ  سپ  مراد  لوـبق  متفگ  نم  منک  یمن  مک  چـیه 
تفگ رجات  زا  تسین  نایب  نیا  زا  رتدایز  نم  شیپ  متفگ  مشاه  ینب  هداوناخ  مادـک  زا  تفگ  مشاه  ینب  زا  تسا  يدرم  متفگ  تسیک 

تاقالم ارم  باتک  لها  زا  ینز  سپ  ما  هدیرخ  برغم  ياهتنم  زا  ار  وا  نم  هیراج  نیا  هصق  زا  ار  وت  مهد  ربخ 

3 ص :

دندوب و ورم  رد  رورس  نآ  هکنیا  ببس  رورس  نآ  تازجعم  لیضفت  ناج  هاش  ئورم  رد  رورـس  نآ  يدهع  تیالو  لیـضفت  نایب  و  - 1
دیسر و عوقو  هب  سوط  نابایب  رورس  نآ  زا  هک  یتازجعم  سوط و  هب  هیفخ  رورـس  نآ  ندمآ  دندش و  دیهـش  دابانـس  رد  تهج  هچ  زا 

تسنوفدم مق  رد  هک  رفعج  نب  یسوم  تنب  همطاف  ترضح  لاوحا  يدقاو و  تیاور  قفاوم  ار  سوط  كالما  یضارا و  عیمج  ندیرخ 
مالسلا هیلع  عقربم  یسوم  لاوحا  هرذحم و  نا  هبق  یناب  و 

هدش رکذ  هبیرغ  هعقاو  راهچ  تسیب و  دصکی و  بیرق  و  - 2
، مدیسرپ نآ  تمیق  زا  متفر و  وا  دزن  هب  نم  نوچ  ، هدب وا  هب  ار  رز  نیا  و  - 3
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تـسین راوازـس  تفگ  نز  نآ  ما  هدیرخ  دوخ  يارب  ار  هیراج  نیا  هک  متفگ  سپ  دشاب  یم  وت  اب  هک  هیراج  نیا  تسیک  تفگ  دومن و 
دزن تشذگ  دهاوخن  ضرا و  لها  نیرتهب  دزن  دشاب  هدوب  تسا  راوازـس  هیراج  نیا  هک  یتسرد  هب  دشاب  وت  لثم  دزن  زینک  نیا  لثم  هک 
دـش دنهاوخ  وا  عیطم  هک  دشاب  هدشن  دلوتم  وا  لثم  برغم  قرـشم و  رد  هک  يرـسپ  وا  زا  دش  دـهاوخ  دـلوتم  هک  نامز  زا  يرایـسب  وا 

رد دش  دلوتم  وا  زا  اضر  ماما  ترـضح  هک  تشذگن  ینامز  مدومن و  رورـس  نآ  میلـست  مدروآ و  ار  وا  نم  سپ  برغم  قرـشم و  لها 
نکس هرهاط و  همجن و  متکت و  هلمج  نآ  زا  هک  هدومن  تیاور  اضر  ماما  ترـضح  ردام  تهج  هب  مسا  دنچ  اضرلا  رابخا  نویع  باتک 

هدـیمح هک  تسیورم  باـتک  نآ  رد  دوب و  هرذـحم  نآ  ياهمـسا  رخآ  متمکت  دـندوب و  نینبلا  ما  هب  هنیکم  هنامـس و  يوراو و  هیبونلا 
دیرخ دوب  تفع  ایح و  نید و  لقع و  بحاص  هک  ار  متکت  دوب  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  ردام  دوب و  مجع  فارـشا  زا  هک  تافـصم 

ادخ لوسر  هک  دید  باوخ  رد  تافـصم  هدـیمح  وا و  تلالج  مارتحا و  تهج  هب  تسـشن  یمن  زگره  دوخ  یب  یب  لباقم  رد  متکت  و 
يور نیرتـهب  وا  زا  دوش  دوتم  هک  دـشاب  دوز  قیقحت  رب  هک  اریز  تسا  یـسوم  وت  دـنزرف  لاـم  همجن  هدـیمحلا  هک  دوـمرف  وا  هب  (ص )
اـضر ماما  ترـضح  رداـم  زا  باـتک  نآ  رد  مظاـک (1) و  یـسوم  ماـما  ترـضح  دوخ  دـنزرف  هب  ار  وا  دوـمن  هبه  هدـیمح  سیل  نیمز 

ار دیمحت  لیلهت و  حیبست و  يادص  باوخ  رد  هتسویپ  میدید و  یمن  دوخ  رد  لمح  لقن  رورـس  نآ  هب  مدش  هلماح  نوچ  هک  سیورم 
نآ هک  نوچ  سپ  مدینـش  یمن  چیه  مدش  یم  رادـیب  نوچ  مداتفا و  یم  عزف  فوخب و  مدینـش و  یم  دوب  نم  محر  رد  هک  لفط  نآ  زا 
داد یم  تکرح  ار  دوخ  كرابم  ياهبل  دومن و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  دوخ  رـس  داهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهتـسد  دش  دلوتم  رورس 

دومرف و دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  دوخ  كرابم  رـس  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هکنیا  رـس  دیوگ  فلوم  دومن  یمالک  هب  ملکت  هک  ایوگ 
هدنب هک  یلاوح  برقا  نوچ  هک  تسا  نیا  دومن  هدجس  (2) تدالو تقو  رد  نیسح  ماما  ترضح  دومن و  تاجاحلا  یضاق  اب  تاجانم 
رکش هدجـس  نیا  هب  دیاش  دراد و  نیا  رب  تلالد  ثیداحا  زا  یـضعب  هچنانچ  تسا  دوجـس  لاح  لیلج  دنوادخ  هب  تسا  رتکیدزن  لیلذ 

ار رورس  نآ  ملاع  قالخ  هک  لیلج  تمعن  نیا  هنارکش  هب  تدالو  تقو  رد  اذهل  دندوب  هدومن  تداهـش  لوبق  لوا  زور  رد  نوچ  دشاب 
هبعک نیفراـعلا و  هلبقنا  تداهـش  تقو  هچناـنچ  دـندومن  رکـش  هدجـس  رب  ترداـبم  هدیـشوپ  دوخ  هار  یناـبرق  تهج  هب  دوجو  تعلخ 
دشاب دوجس  لاح  رد  هک  یسک  لثم  دوب  هداتفا  یمسق  هب  البرک  ياهکاخ  يور  رب  كاچ  كاچ  مسج  دولآ و  نوخ  ندب  اب  نیقاتشملا 
نینیبج رفع  ههجوت  بارتلا  رفع  یلع  رخف  دـنا  هدومرف  افرع  زا  یـضعب  هچنانچ  دومن  دیهـش  ار  رورـس  نآ  لاح  نآ  رد  نوعلم  رمـش  و 

ماقا ینمیلا و  هنذا  یف  نذاف  ءاضیب  هقرخ  یف  هایا  هتلوانف  کبر  همارک  همجن  ای  کل  ائینه  لاقف  رفعج  نب  یسوم  هوبا  یلا  لخدف  هفـشان 
نآ ندیچیپ  هجو  دیاش  دـیوگ و  فلوم   (3) هـضرا یف  هللا  هیقب  تناف  ریذـخ  لاق  یلا و  در  مث  هکتحف  تارفلا  ءامب  اعد  يرـسیلا و  یف 

یقاـب زا  تسا  رت  مرن  مشپ  رئاـج  نوـچ  هک  دـشاب  نیا  مشپ  هماـج  رد  ار  نیـسح  ماـما  ترـضح  ندـیچیپ  دیفـس و  هماـج  رد  ار  رورس 
یم تسود  رایـسب  هرهاط  هقیدـص  یلب  دـشاب  رتدایز  وا  تحارتسا  رت  هدوسآ  هک  دـندیچیپ  نآ  رد  ار  رورـس  نآ  اذـهب  رگید  ياـهماج 
یم بوراج  ار  البرک  نابایب  هک  ار  ینز  مدـید  اروشاـع  بش  رد  هک  دـیوگ  یم  يوار  هچناـنچ  دـشاب  تحار  رد  شنیـسح  هک  تشاد 

بوراج ار  ناکم  نیا  ارچ  تسیک و  نز  نیا  هک  مدومن  لاوس  درک 

4 ص :

دندینادرگ و رهاط  ههامتم  ار  هرذحم  نآ  دندش  دـلوتم  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  دراو  تایاور  زا  یـضعب  رد  1)و  - ) 1
وت ریـش  رگم  دنتفگ  دیامن  يرای  ارم  هک  دیناسر  مه  هب  رگید  هعـضرم  تفگ  هرهاط  يزور  دروخ  یم  رایـسب  ریـش  ع )  ) اضر ترـضح 
اهنآ هب  متـشاد و  هک  يدار  وا  لفاون و  نکیلو  تسین  مک  نم  ریـش  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  مناوت  یمن  غورد  تفگ  دـنک  یم  یمک 
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.میامنن كرت  ار  دوخ  ار  وا  هک  مهاوخ  یم  نواعم  ببس  نیا  هب  تسا  هدشمگ  نداد  ریش  ببس  هب  مدوب  هدومن  تداع 
تایاور زا  یضعب  قفاوم  (2 - ) 2

اضر ماما  ترضح  هنیمشپ و  هماج  هب  تدالو  تقو  رد  ار  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  زا  یـضعب  رد  (3 - ) 3
.دندوب هدیچیپ  يدیفس  هماج  رد  ار  (ع )
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نیمز رب  شدنزرف  نداتفا  تقو  رد  هک  دـیامن  رود  ار  كاشاخ  راخ و  دـهاوخ  یم  تسا  نیـسح  ردام  نز  نیا  دـنداد  باوج  درک  یم 
اهناکیپ اهریت و  كاشاخ  راخ و  ياج  هب  نداتفا  تقو  رد  نیـسح  دومن  تحار  بجع  هآ  هآ  هآ  .دـیامنن  تیذا  ار  وا  كاـشاخ  راـخ و 

هدجـس دناوتب  هک  دومن  دنلب  ار  دوخ  دوجـس  ناکم  دومن و  عمج  ار  اهکاخ  يردق  هک  دندومن  تیذا  یمـسق  هب  ار  شا  هراپ  هراپ  ندـب 
رد دوب  لوالا  عیبر  مهدزای  هبیط  هنیدم  رد  هبنـش  جنپ  زور  ردو  رورـس  نآ  دلوت  هک  دنا  هدومن  تیاور  باتک  نآ  رد  يراب و   (1) دیامن
رد سوط  رد  اضر  ماما  ترـضح  تافو  لاس و  جنپ  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  تافو  زا  دعب  ترجه  زا  هس  هاجنپ و  دص و  لاس 
ربق رتفنا  رد  هک  هبق  رد  یئاـط  هبطحق  نب  دـیمح  هناوخ  رد  رورـس  نآ  دـش  نوفدـم  ئو  دـش  عقاو  دوب  ناـقون  يرق  زا  هک  دابانـس  هیرق 
دیاب دوب و  هام  شش  لاس و  هن  لهچ و  نامز  نآ  رد  ار  رورـس  نآ  كرابم  نس  ناضمر و  رهـش  مکی  تسیب و  رد  دوب  دیـشرلا  نوراه 
رورـس نآ  تماما  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  دومن و  یناگدنز  هام  ود  لاس و  هن  تسیب و  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ 
هدیبز زا  هک  نیما  دمحم  نوراه  زا  دعب  دوب و  دیـشرلا  نوراه  نامز  رد  رورـس  نآ  تماما  نامز  زا  هراپ  دوب و  هام  راهچ  لاس و  تسیب 

زا دعب  تسـشن و  زور  هدراهچ  وا  ياج  هب  وا  يومع  هلکـش  نب  میهاربا  دـش و  علخ  دـعب  دومن و  تفالخ  زور  هدزمناپ  لاس و  هس  دوب 
تسشن تفالخ  تخت  رب  زور  هدزیـس  هام و  شـش  لاس و  کی  دندومن و  تعیب  وا  اب  دندومن و  نوریب  سبح  زا  ار  نیما  دمحم  زاب  نآ 

هـس یـس و  باتک  نآ  رد  ًاضیا  دومن و  تفالخ  بصغ  زور  هس  تسیب و  لاس و  تسیب  تدـم  دـش و  رما  کلام  نومام  نآ  زا  دـعب  و 
رخآ رد  دـندومن و  اضر  ماما  ترـضح  تیاصو  تماما و  تفالخ و  هب  حیرـصت  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  هدومن  لقن  ثیدـح 
نبا یلع  یمس  ینب  یلع  هنسلا و  هذه  یف  ذخ  وا  ینا  دیزی  ای  دندومرف  يدیز  طیلس  نبدی  نیب  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  مهمن  صن 

تضم اذاف  نینس  عبراب  نوراه  دعب  الا  ملکتی  نا  سیل  هئادر و  هرصن و  هملع و  لوالا و  مهف  یطعا  نیسحلا  نب  یلع  یمـس  بلاطیبا و 
ردپ رورس  نآ  تدالو  تقو  رد  (2) دوب هماقلا  لدتعم  نوگ و  مدنگ  شکرابم  هیلح  هعترشنا و  کبیجی  تئش  امع  هلئـساف  نینـس  عبرا 

قفاوم نیما  لیئربج  ءادفلا  هل  یحور  ءادهـشلا  دیـس  دـلوت  تقو  رد  اما  دـندوب  لاحـشوخ  رورـسم و  شرادـقم  یلاع  ردام  راوگرزب و 
نآ كراـبم  ناـهد  رد  ار  دوـخ  ناـهد  بآ  دیـسوب و  ار  وا  مشچ  ود  نیب  دوـمن و  رورـس  نآ  راوـنا  تروـص  هب  رظن  بـختنم  تـیاور 

ندومن و هیرگ  هب  دومن  عورش  البرک و  عیرص  ای  کتدلاو  یف  هللا  كراب  دولوم و  نم  کیف  هللا  كراب  درک  ضرع  دنکفا و  ترـضح 
رد هرهاط  هقیدص  هکلب  دنتـسیرگ  زین  هرهاط  هقیدص  دـندمآ و  رد  هیرگ  هب  هکئالم  دـمآرد و  هیرگ  هب  لیئربج  هیرگ  زا  ص )  ) ربمغیپ

موصعم نآ  زا  شورخ  هحیـص و  یمـسق  هب  رورـس و  نآ  يراد  هیزعت  سلاجم  رد  تسنالان و  ناـیرگ و  هتـسویپ  یمظع  تبیـصم  نیا 
طبـض ار  اهایرد  هکئـالم  رگا  دـنازوس و  یم  ار  نیمز  لـها  منهج  هنیآ  ره  دـنیامنن  طبـض  ار  منهج  هکئـالم  رگا  هک  دوش  یم  رداـص 
نایرگ تالان و  تبیصم  نیا  رد  هرذحم  نآ  هتسویپ  دیامن و  یم  قرغ  ار  نیمز  لها  ارهز  همطاف  هلان  شورخ و  زا  ایرد  جاوما  دنیامنن 
شورخ هلان و  رکذت  زا  هرهاط  هقیدص  هلان  شورخ و  ایوگ  هعیـش  يا  دـشک  ماقتنا  راجف  نآ  زا  راهق  دـنوادخ  هک  تمایق  زور  ات  تسا 

اب تدالو  خـیرات  رد  مهیلع  هللا  ناوضر  ام  ياملع  دـشاب و  هدیـشک  ربکا  یلع  دوخ  ناوجون  شعن  رـس  رد  نیمولظملا  دیـس  هک  تسیا 
هچنانچ هد  هیوباب  نبا  دنا  هدومن  فالتخا  رورس  نآ  تداعس 
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هام مهدزای  هبنشجنپ  زور  رد  هنیدم  رد  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هک  دنتفگ  یم  هنیدم  لها  زا  یهورگ  هک  تسا  هتفگ  دیدرگ  لقن  وا  زا 
رهـش نبا  دیدرگ و  دلوتم  لاس  جنپ  رب  قداص  رفعج  ماما  شدـج  تافو  زا  دـعب  ترجه  زا  هس  هاجنپ و  دـصکی و  لاس  رد  لوالا  عیبر 
خیـش یفاک و  لوصا  رد  ینیلک  خیـش  دنا و  هتفگ  هاجنپ  دصکی و  لاس  رد  یـضعب  هک  تسا  هتفگ  نکیل  هتفگ  ار  نآ  لثم  زین  بوشآ 

دنهدب یهام  هب  تبسن  هکنیا  نودب  دنا  هدرک  رکذ  تشه  لهچ و  دصکی و  لاس  هعنقم  داشرا و  رد  دیفم  خیـش  بیذهت و  رد  یـسوط 
ناوت یم  تسا و  هدـعقلا  يذ  مهدزلای  رد  هک  دومرف  نکیل  هدومن  رکذ  تشه  لـهچ و  دـص و  کـی  لاـس  رد  زین  لوا  دیهـش  خیـش  و 
لقن یلوق  همغلا  فشک  بحاص  هدوب و  هدعقلا  يذ  رهـش  مهدزای  هللا  ممحر  یـسوط  خیـش  ینیلک و  دیفم و  خیـش  دوصقم  هک  تفگ 

هجحلا يذ  رهش  مهدزای  هعیشلا  هقیدح  رد  یلیبدرا  سدقم  هدوب و  هس  هاجنپ و  دصکی و  لاس  هجحلا  يذ  رهش  مهدزای  رد  هک  هدومن 
لاس هجحلا  يذ  رهـش  مهدزای  رد  هک  هدومن  لقن  یلوق  همغلا  فشک  بحاص  هدوب و  هدعقلا  يذ  مهدزای  لوا  دیهـش  هدومن و  لقن  ار 
يذ مهدزای  لوا  دیهـش  هدومن و  لـقن  ار  هجلا  يذ  رهـش  مهدزاـی  هعیـشلا  هقیدـح  رد  یلیبدرا  سدـقم  هدوب و  هس  هاـجنپ و  دـصکی و 

خیـش دـندومرف و  رایتخا  ار  لوق  نیمه  زین  یمعفک  حابـصم  نیظعاولا و  هضور  بحاص  دـش و  رکذ  هچنانچ  هدومن  راـیتخا  ار  هدـعقلا 
رهـش مهدزای  يرولا  مالعا  باتک  رد  نینچ  مه  دـندومرف و  رایتخا  ار  لوق  نیمه  زین  راونالا  راحب  رارف  رد  یـسلجم  همالع  یـسربط و 

یف هفلتخم  راـبخالا  هدومرف و  اـضرلا  راـبخا  نویع  هیـشاح  رد  يرئازج  هللا  تمعن  دیـس  موحرم  هدومن و  لـقن  ار  هعمج  زوررد  روـبزم 
موی هدـلوم  نا  رثکالا  هیلع  اهنم و  ریثک  یف  انهدراولا و  وه  امک  هعاـمج  هیلا  بهذ  اهـضعب و  یفف  فیرـشلا  هرمع  فیرـشلا و  هدـلوم 

مه تسا و  دراو  بلطم  نیا  رب  يرایـسب  تایاور  هک  دوش  یم  موهفم  ترابع  نیا  زا  هدعقلا و  يذ  نم  تلخ  هلیل  رـشعی  دحال  هعمجلا 
اب دنا  هدومنن  لقن  ار  لوالا  عیبر  مهدزای  لوق  چیه  دنا و  هدومن  لقن  ار  روبزم  رهـش  مهدزای  دولخلا  تانج  ءایلوالا و  هرجـش  رد  نینچ 

نیا راهطا  همئا  خیراوت  لوادج  رد  لاثملا  عماج  بحاص  سارفوبا و  هدیصق  حراش  نینچ  مه  تسا و  لاوقا  لقن  رب  ناشیا  بیانب  هکنیا 
تشه لهچ و  رد  ار  تدالو  لاس  نوچ  هکنیا  زا  نیمدقتم  ثلث  نیدمحم  دارم  دیاش  هکنیا  رب  رگید  هنیرق  دنا و  هدونمن  رایتخا  ار  لوق 

ار تشه  لهچ و  لاس  راوگرزب  نآ  تدالو  خیرات  رد  لاثملا  عماج  بحاص  هک  دـشاب  نیا  دـشاب  هدـعق  يذ  مهدزای  دـنا  هدومرف  رکذ 
رد نآ  زا  دعب  هدومرف و  رایتخا  ار  هدـعق  يذ  2م  هدزای هدوب  تدالو  هام  نییعت  رب  وا  يانب  هک  لوادـج  رد  نآ  زا  دـعب  هدومرف و  رایتخا 

یـصاخشا سپ  هدومرف  نینچ  لوا  دیهـش  هچنانچ  هدومرف  رایتخا  ار  هدـعق  يذ  مهدزای  هدوب  تدالو  هام  نییعت  رب  وا  يانب  هک  لوادـج 
بوشآ رهش  نبا  لثم  دنا  هدومن  رایتخا  ار  هدعق  يذ  ریغ  تدالو  هام  رد  هدوبن  تشه  لهچ و  لاس  رورـس  نآ  دلوت  رد  ناشیا  يانب  هک 

لاس نوچ  همغلا  فشک  بحاص  نینچ  مه  هدومرف و  لوالا  عیبر  مهدزای  ار  تدالو  هام  دـناد  یم  هاجنپ  دـص و  ار  تدالو  لاس  نوچ 
رد عبتتم  رب  بلطم و  نیا  هدومرف و  هجحلا  يذ  مهدزای  دـندومرف و  فالتخا  تدالو  هام  رد  دـناد  یم  هاجنپ  دـص و  لاـس  ار  تدـالو 

بـسح هب  لوق  نیمه  مهیلع و  هللا  ناوضر  راربا  ياملع  نیب  رد  تسا  روهـشم  هدـعقلا  يذ  مهدزای  يراـب  تسین  هدیـشوپ  اـملع  لاوقا 
رایتخا ار  روبزم  رهـش  مهدزای  امهریغ  ارآ و  ملاع  خیرات  هدـیزگ و  خـیرات  لثم  خـیراوت  لها  بتک  رثکا  رد  هک  اریز  تسیلاوقا  رابتعا 
اضرلا رابخا  نویع  بحاص  هک  اریز  تسا  فیعض  تسلوالا  عیبر  رهش  مهدزای  رد  نایملاع  رورس  نآ  دلوت  هکنیا  هب  لوق  دنا و  هدومن 

وا قح  رد  یحدـم  یحدـق و  لاجر  ياملع  تسلاحلا و  لوهجم  دیـسا  نب  باتع  دیـسا و  رب  باتع  هب  ار  مـالک  نیا  تسا  هداد  تبـسن 
دنا و هدومرفن 
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رد ار  رورس  نآ  دلوت  مهیلع و  هللا  مالـس  راهطا  همئا  دلوت  زا  دنیامن  یم  طبـض  دوخ  میواقت  رد  موجن  لها  هچنآ  تسا  لوق  نیا  دیؤم 
تسا و يرستم  هیزوت  رد  رابخا و  لها  عیمج  قافتا  هب  تسا  یلع  رورس  نآ  كرابم  مسا  دنا و  هدومن  طبض  هدعقلا  يذ  رهش  مهدزای 

نآ زا  رگید  یماسا  هدیزگرب و  نویلکنا  باتک  رد  دونشوخ و  همهارب  باتک  رد  دندایک و  ونیدنز  باتک  رد  تسا و  یضار  لیجنا  رد 
تسین و یفخم  هدیـشوپ و  عبتتم  رب  هچنانچ  دنناوخ  یم  انب  ار  رورـس  نآ  یتلم  ره  لها  هک  تسه  رگید  لحن  بهاذـم و  رد  راوگرزب 

نآ ندش  بقلم  ببـس  تسا و  اضر  رورـس  نآ  باقلا  نیرتروهـشم  دنا و  هتفگ  یلع  وبا  یـضعب  تسا و  نسحلاوبا  رورـس  نآ  تینک 
رباص و قداص و  دننام  هدومن  لقن  رورـس  نآ  تهج  هب  رگید  باقلا  هیوباب  نبا  دش و  دـهاوخ  رکذ  میـس  باب  رخآ  رد  اضر  هب  رورس 
هک هتفگ  بوشآ  رهـش  نبا  هدوزفا و  اهناربار  یـصو  یـضر و  همغلا  فشک  بحاص  نیدحلمللا و  ظیغ  نینمؤملا و  نیعا  هرق  لضاف و 

ریرـسلا و بر  قحلا و  یفاک  کلملا و  وفک  نیدـحلملا و  هدـیکم  نینمؤملا و  نیع  هرق  يدـهلا و  رون  هللا و  جارـس  رورـس  نآ  باـقلا 
یبسح رگید  تیاور  رد  دوب و  هللااب  الا  هوق  هللا ال  ءاش  ام  ینیلک  تیاور  رب  انب  رورـس  نآ  متاخ  شقن  یفو و  قیدص و  رباص و  لضاف و 

نآ هک  تسا  نکمم  هللا و  یلو  رگید  تیاور  رد  هللا و  هزعلا  رگید  تـیاور  رد  هللااـب و  ـالا  هوـق  ـال  لوـح و  ـال  رگید  تـیاور  رد  هللا و 
تسفالخ رورس و  نآ  دالوا  رد  دنـشاب و  هدومن  شقن  نآ  رب  ار  هملک  تاملک  نیا  زا  نآ  زا  کی  ره  رب  هتـشاد و  متاخ  نیدنچ  رورس 

هک هدش  لقن  همغلا  فشک  زا  هک  یثیدح  تسلوق  نیا  دیؤم  یقت و  دمحم  ماما  هب  دوب  رصحنم  رورس  نآ  دالوا  هک  تسا  نیا  دوهـشم 
یکی رگم  دوب  دهاوخن  یبقع  ارم  دومرف  دشابن  بقع  ار  ماما  هک  دوب  دناوت  یم  ایآ  هک  مدیسرپ  اضر  ماما  ترضح  زا  هک  تفگ  يوار 

هک دش  نانچ  هدینش و  ترضح  نآ  زا  لبق  لاس  یس  ار  ثیدح  نیا  دیوگ  یم  شادخ  وبا  دوب  دهاوخ  يرایـسب  هیرذ  اشنم  وا  نکبیلو 
رتخد کی  رسپ و  جنپ  یضعب  رسپ و  شش  دنا  هتفگ  یضعب  تشاد و  رسپ  هس  رورس  نآ  هک  دنا  هتفگ  یضعب  دندومرف و  ترـضح  نآ 

هدومنن رکذ  ار  اهنیا  ياهردام  مان  هشیاع و  نیسح و  میهاربا و  رفعج و  دمحم و  وبا  هب  ینکم  نسح  عناق و  دمحم  لیضفت  اب  دنا  هتفگ 
شارف فرش  یکی  دروآ و  رد  دوخ  حاکن  هب  ار  نز  ود  رورـس  نآ  مدوب و  دناوت  یم  رـسپ  شـش  یقت  دمحم  ماما  اب  لوق  نیا  هب  دنا و 

نآ نومام  هکنآ  زا  دـعب  ناجهاش  ورم  رد  هک  نومام  رتخد  بیبح  ما  يرگید  تسین و  مولعم  شبـسن  مان و  اما  تفاـیرد  ار  رورـس  نآ 
نس هک  هدومن  لقن  ناوضرلا  هلیـسو  باتک  رد  و  ( 1) داتفین قافتا  فافز  اما  درک  حاـکن  يو  هب  ار  دوخ  رتخد  دومن  دـهعیلو  ار  رورس 
زور رد  دانا و  هتفگ  هام  شش  لاس  هن  لهچ و  یضعب  دنا و  هتفگ  لاس  ود  هاجنپ و  یضعب  دوب و  لاس  جنپ  هاجنپ و  رورـس  نآ  كرابم 
لاس یـضعب  میود و  تسیود و  لاس  یـضعب  مکی و  تسیود و  لاـس  رد  رفـص  هاـم  رخآ  زور  رد  یعمج  فـالتخا  رورـس  نآ  تاـفو 

هدعقلا و يذ  هام  مهدزای  یضعب  رفص و  هام  مهدراهچ  یـضعب  ناضمر و  هزع  یـضعب  ناضمر و  هام  متفه  یـضعب  میـس و  تسیود و 
نادب هللادنع  ملعلا  دمنا و  هدومن  لقن  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  یضعب  هدعقلا و  يذ  هام  میس  تسیب و  یضعب  رفص و  مهدفه  یضعب 
لوسر دالوا  تیذا  یمحریب و  يانب  دوخ  نیعلاب  قفاوم  نوعلم  نآ  تسـشن  یئاور  نامرف  تموکح و  ریرـس  رب  نوچ  نوعلم  نومام  هک 
دالوا تیذا  دروآ  رد  یمحریب  هزب  اـضر  روشک  هاـشنهاش  ندرزآ  دـصق  هب  اـفج  گندـخ  ناـسدورمن  دومن و  دوخ  داهنـشیپ  ار  ادـخ 

ار ادخ  لوسر 

دعب لیضفت  هب  يدقاو  تیاور  تشاد و  رورس  نآ  زا  دالوا  نینچ  دش و  عقاو  فافز  تسا  هتفگ  تسا  هماع  ياملع  زا  هک  يدقاو  (1)و 
.دش دهاوخ  رکذ  نیا  زا 
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ره زا  مناوا  نآ  رد  نوچ  هدروآ  رد  یمحریب  هزباض  روشکهاشنهاش  ندزرآ  دصق  هب  افج  گندـخ  ناس  دورمن  دومن و  دوخ  داهنـشیپ 
یم توعد  دوخ  يوس  هب  بناوج  فارطا و  زا  ار  ناـمدرم  دـندوب و  هتـساوخرب  تساـیر  تفـالخ و  عمط  هب  تاداـس  زا  یعمج  یفرط 

دنتفگ یم  نیسحت  ایرلاود  ار  وا  هک  لهـس  نب  لضف  هک  دوخ  ریزو  اب  صوصخ  نیا  رد  دیـسر  نود  نومام  شوگ  هب  ربخ  نیا  دندومن 
هیرذ نایم  رد  زورما  هک  تفگ  ماجرفان  نوعلم  نآ  هب  لـضف  ماـمت  یـشیدنا  رود  تروشم و  زا  دـعب  دومن و  هتـسارآ  تروشم  سلجم 
تسا نآ  باوص  تسا  رتهب  ص )  ) ادخ لوسر  هیرذ  عیمج  زا  تسین و  اضر  ماما  ترضح  زا  متا  لمکا و  ملع و  ار  لضفا  ادخ  لوسر 

وا مارک  ماـن  هب  ار  زیناـند  مهارد و  هوـجو  ینادرگ و  دوـخ  دـهع  یلو  ار  وا  یئاـمن و  بلط  ناـسارخ  هب  هنیدـم  زا  ار  ترـضح  نآ  هک 
شروش بوـشآ و  رگید  هرقف  نیا  زا  دـعب  هک  یئاـمن  رـشتنم  ملاـع  فارطا  رد  ماـع  صاـخ و  شوـگ  هب  ار  ربـخ  نیا  یئاـمن و  نیریخ 
نومام درادن و  یئوترپ  باتفآ  شیپ  غارچ  هک  ارچ  دوب  دـهاوخن  تبغر  ناشیا  توعد  هب  ار  یـسک  تشاد و  دـهاوخن  يدوس  تاداس 
ناسارخ هب  ار  رورـس  نآ  موزل  تنمیم  مودق  تساوخرد  دومن و  لاسرا  ملاع  رورـس  نآ  تمدخ  هب  یبوتکم  دیدنـسپ و  ار  لضف  يار 

قفاوم دندومن و  ناسارخ  هب  ندمآ  زا  ابا  دندروآ و  رذع  دـندش  علطم  همان  نومـضم  رب  نوچ  یناهن  ياهزار  ياناد  نآ  دومن  اعدتـسا 
ياعدتسا داتـسرف و  تشون و  بانج  نآ  تمدخ  هب  هضیرع  ررکم  نوعلم  نآ  تسا  روطـسم  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  هک  یثیدح 

یمن رب  تسد  نوعلم  نآ  تسین و  هراـچ  رگید  هک  دنتـسناد  ترـضح  نآ  هک  یتقو  اـت  دونمن  ناـیملاع  هلبق  نآ  زا  ناـسارخ  هب  ندـمآ 
هبیط هنیدـم  هب  یعمج  اـب  ار  كاحـض  یبا  نبا  ءاـج  رد  درم و  نآ  هک  تسا  نیا  تسلوـقنم  نوـیع  رد  هـک  رگید  ثیدـح  رد  درلاد و 
دیوگ یم  كاحض  یبا  نب  ءاجر  دنیامن  هناور  ناسارخ  هب  دش.اب  هک  مسق  ره  هب  ار  راوگرزب  نآ  دنور و  رورس  نآ  دزن  هب  هک  داتـسرف 

هرصب و هار  زا  هکلب  مرواین  ناسارخ  هب  مق  هار  زا  ار  راوگرزب  نآ  هک  دومن  رما  ام  هب  داتسرف  هنیدم  هب  ار  ام  رادغد  درم و  نآ  هک  یتقو 
ناشیا باستنا  رفظ  باکر  مزالم  تاقوا  هشیمه  هتـسویپ  زور  بش و  هک  دوب  هدومن  رما  مرواـیب و  ناـسارخ  بناـج  هب  سراـف  زاوها و 

رد نامز  لها  رخفم  زا  تاقوا  هشیمه  مدوب و  رورـس  نآ  تمدـخ  رد  ورم  ات  هبیط  هنیدـم  زا  موشن و  ادـج  رورـس  نآ  زا  هظحل  مشاب و 
یگدنب تدابع و  نا  زا  تسا و  روکذم  نویع  رد  رورس  نآ  تاجانم  تادابع و  لیضفت  تیفیک  دندوب و  نانم  کلم  دوجـس  عوکر و 

ملاعم و دـندش و  یم  فرـشم  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  نامدرم  لزانم  زا  یلزنم  ره  رد  تسا و  روتـسد  قشم و  رـس  ار  داـهز  داـبع و 
باتک رد  دندومرف و  یم  توعد  تیاده  هار  هاش  هب  هیمفاش  هبوج  اب  ار  ناشیا  رورس  نآ  دندومن و  یم  راسفتسا  ار  دوخ  نید  فراعم 

فرشم رورـس  نآ  رونلا  عطاس  روطخ  رـشب و  دندیـسر و  هبیط  هنیدم  هب  ناگداتـسرف  هک  یتقو  رد  هک  تسا  روطـسم  هینیـسحلا  هضور 
رفـس زا  ًالوا  ترـضح  نآ  دندروآ  رد  ضرع  هب  ار  نومام  يانمت  دـندومن و  راهظا  ترـضح  نآ  دزن  هب  ار  دوخ  دوصقم  دـندیدرگ و 

دندومن یضار  ار  ترضح  نآ  هک  دندومن  رارـصا  ردق  نآ  دندینارذگ و  دح  زا  هغلابم  دودرم  نآ  ناگداتـسرف  دندومن و  ابا  ناسارخ 
ربخ نآ  دـندومن و  عمج  ار  دوخ  براقا  دالوا و  لایع و  یمامت  دـندید  دـبال  ناسارخ  تمـس  هب  ار  دوخ  نتفر  ملاـع  رورـس  نآ  نوچ 

دیشک مهاوخ  رایسب  تقشم  رفس  نیا  رد  هک  دندینادرگ  راد  ربخ  ار  ناشیا  دندومن و  راهظا  ناشیا  رب  ار  ناشیرپ 
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اـضر ماما  ترـضح  هک  هدومن  تیاور  اشو  یلع  نب  نسح  هک  تسلوقنم  نویع  رد  ًاضیا  دـش و  مهاوخ  مومـسم  افج  رهز  هب  دیـشک و 
رب ار  دوخ  لافطا  لایع و  دنرب  ناسارخ  هب  مدـج  هضور  زا  هبیط  هنیدـم  زا  ار  بیرغ  نم  دنتـساوخ  یم  هک  یتقو  رد  هک  دـندومرف  (ع )
نآ زا  دـعب  مونـشب و  ار  ناشیا  هیریگ  هحون و  زا  وا  اـت  دـنیامن  يراز  هحون و  نم  رب  هک  ار  ناـشیا  مدومن  رما  مدومن و  عمج  دوخ  رود 

یمن رب  امش  يوس  هب  رگید  بیرغ  نم  هک  دیشاب  هاگآ  هک  متفگ  ناشیا  هب  مدومن و  تمـسق  دوخ  لایع  نایم  رد  ولقاجاب  رازه  هدزاود 
دنتـسناد یم  بیرغ  ماما  نآ  نوچ  هک  دوش  یم  موهفم  ثیدح  نیا  زا  نایعیـش  یلب  موش  یم  دیهـش  افج  رهز  هب  ناسارخ  رد  مدرگ و 

اذهل دومن  دهاوخن  يزوسلد  مولظم  بیرغ  نآ  نیلاب  هب  یـسک  دنرادن و  هدننک  هحون  دـنوش و  یم  دیهـش  راو  بیرغ  ناسارخ  رد  هک 
نآ لباقم  رد  نیریاز  هک  هیداوج  ترایز  هرقف  تسا  ثیدح  نیا  دیؤم  دـنا و  هدومن  يراز  هحون و  هب  رومام  لاح  رد ن  ار  دوخ  لایع 
هب نآ  زا  دـعب  رورـس  نآ  يراب  هیلا  لتقلا  لوصو  لبق  هیلع  هحانیلاب  هلاـیع  هدـالوا و  رما  نم  یلع  مالـسلا  دـنیامن  یم  ضرع  ترـضح 

نویع رد  هچنانچ  دـندومن  دوخ  راوگرزب  دـج  هب  ار  دوخ  لـالم  رپ  لد  درد  لاـح و  ضرع  دـندش و  فرـشم  دوخ  رهطم  دـج  هضور 
رد نم  دندمآ  هنیدم  رد  راوگرزب  نآ  بلط  رد  نوعلم  نآ  ناک  هداتـسرف  هک  یتقو  رد  هک  تسلوقنم  یناتـسبس  لوحم  زا  اضرلا  رابخا 

دندرک و یم  دنلب  عرـضت  هیرگ و  هب  ادص  دندش و  یم  فرـشم  دوخ  دـج  هضور  هب  ررکم  نحتمم  ماما  نآ  هک  مدـید  مدوب و  هنیدـم 
نم مالـس  در  ترـضح  مدرک  مالـس  مدـش و  فرـشم  بانج  نآ  تمدـخ  هب  نم  دـندرک  یم  ترـضح  نآ  هب  ار  تما  اصع  تیاـکش 

دندش تفتلم  نم  بناج  هب  ترضح  نآ  دنتشاد  شیپ  رد  هک  يرفس  تهج  هب  متفگ  داب  كرابم  تینهت و  ار  ترضح  نآ  نم  دندومن 
دیهـش تبرغ  رد  موش و  یم  ادـج  مدـج  هضور  زا  هک  يرفـس  نینچ  رد  ارم  یئوـگ  یم  تینهت  راذـگ  دوـخ  لاـح  هب  ارم  دـندومرف  و 

نانچ دندومرف  هچنآ  مدوب و  رفـس  نآ  رد  مولظم  ماما  نآ  تمدخ  رد  نم  دش  مهاوخ  نوفدم  دیـشرلا  نوراه  بنج  رد  دش و  مهاوخ 
هب نآ  زا  دعب  دندومن و  ضرع  همولظم  نآ  هب  ار  دوخ  لد  درد  دـندش و  فرـشم  اسنلا  هدیـس  دوخ  هدـج  هضور  هب  نآ  زا  دـعب  دـش و 

ار یقت  دمحم  ماما  دوخ  هنیس  رس و  هدید و  رون  دنتسب و  یگدنب  مارحا  مارحلا  هللا  تیب  فاوط  تمیزع  هب  دندش و  ناور  همظعم  هکم 
هـضور هب  هعادو  تهج  هب  دندومن  قارع  رفـس  هدارا  نامولظم  دیـس  هک  یتقو  رد  دـیوگ  فلوم  دـندرب  همظعم  هکم  فاوط  هب  دوخ  اب 

ص)  ) ربمغیپ رهطم  ربق  کیدزن  هب  نوچ  دـندش  رورـس  نآ  هضور  دراو  هک  لوا  بش  رد  هیوباب  نبا  تیاور  قفاوم  دـنتفر و  دوخ  دـج 
میود بش  رد  دنتشگرب و  دوخ  ياج  هب  دندومن  هدهاشم  ار  رون  نآ  ترضح  نآ  نوچ  دش  رهاظ  رورس  نآ  رونم  ربق  زا  يرون  دندمآ 

ار دود  هدیزگرب و  نادوجـس  لاح  رد  دندومن و  هدجـس  دندرک و  يرایـسب  زامن  دنداتـسیا و  دنتفر  رورـس  نآ  رهطم  ربق  بناج  هب  هک 
ار وا  مشچ  ود  ناـیم  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  دـمآ و  رورـس  نآ  کـیدزن  هب  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  هک  دـید  باوخ  رد  دوبر  رد  باوخ 

نایم رد  یـشاب  هدروخ  هطوغ  نوخ  نایم  رد  وت  هک  منیب  یم  ایوگ  نیـسح  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردـپ و  دومرف  تسیرگ و  دیـسوب و 
قفاوم دوب و  دهاوخن  هرهب  چـیه  یلاعت  قح  دزن  ار  ناشیا  هک  یتسرد  هب  دنـشاب  هتـشاد  نم  زا  تعافـش  دـیما  هک  تما  نیا  زا  یهورگ 

ترضح كربق  یف  کعم  ینلخدا  کیلا و  ینذخف  ایندلا  یل  یل  هجاح  هدج ال  ای  هدومن  ضرع  دوخ  دج  هب  رورس  نارگید  تیاور 
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يدبا تداعـس  دنلب  هجرد  هب  يدرگ و  زیاف  تداهـش  هب  ات  ایند  يوس  هب  عوجر  زا  ار  وت  تسین  هراچ  دنزرف  نیا  دندومرف  ص )  ) ربمغیپ
هاما ای  کیلع  مالسلا  هک  دومن  دوخ  ردام  رب  نالس  دمآ و  دوخ  رد  ام  رهطم  هضور  رس  هب  رگید  بش  رد  رگید  تیاور  قفاوم  یسر و 

کیلع هک  دـش  رهاظ  موصعم  نآ  ربق  زا  يزاوآ  هاگان  ار  وت  تسوا  ترایز  رخآ  نیا  هدـمآ و  وت  عادو  هب  هک  تسا  وت  نیـسح  کـنیا 
دیامن و طبـض  تسناوتن  ار  دوخ  هک  هداد  يور  رورـس  نآ  رب  هیرگ  نانچ  سپ  مالا  بیرغ  ای  مالا و  دیهـش  ای  مالا و  مولظم  ای  مالـسلا 
رد دندرب و  همظعم  هکم  هب  ار  داوج  ترـضح  اضر  ماما  ترـضح  قباس  قفاوم  يراب  دوب  هضور  نآ  رد  حبـص  ات  دوبن و  ملکت  رب  رداق 
مزع هب  مارحلا  دجسم  رد  داهز  دابع و  رخف  نآ  نوچ  دوب  لاس  تفه  نامز  نآ  رد  ار  داوج  ترضح  فیرـش  نس  هک  تسلوقنم  نویع 

ناینب ضیف  نا  رب  لالجلاوذ  هدـیزگرب  نآ  لامج  رون  نوچ  تسارفا و  رب  شرع  هب  رـس  يداش  زا  ماـقم  هتـسجخ  نآ  تسیرگ  یگدـنب 
دومن و یم  هریخ  نایک  هراظن  مشچ  شلاثم  دیـشروخ  لامج  هعیلط  زا  دندید و  نایع  دندوب  هدینـش  روط  يداو  زا  نایمدآ  هچنآ  دـیبات 
زا بل  الاب  ملاع  نایـسودق  هک  دوب  هدـیدرگ  تعاطا  تیدوبع و  قرغتـسم  نانچ  یقیقح  دوبعم  دـناوخ  رد  ملاـع  دـنوادخ  تجح  نآ 

فاوط لوغشم  میلـست  اضر و  روشک  رایرهـشلا  نوچ  هک  تسا  هدش  لقن  همغلا  فشک  باتک  زا  دندوب و  هتـسب  ورف  حیبست  سیدقت و 
قفوم شود  رب  یقت  دمحم  ماما  بانج  دندوب  هدرتسگ  لاعتم و  رداق  هاگرد  هب  لاهتبا  عرضت و  طاسب  مارحلا  دجسم  رد  دندوب و  عادو 

زا دیسر  لیعامسا  رجح  هب  موصعم  هداز  ماما  نآ  هک  نوچ  داد  یم  فاوط  مرح  فاطم  رد  ار  ترـضح  نآ  دوب و  ترـضح  نآ  مالغ 
زا ترضح  نآ  تشذگ و  یتدم  نوچ  دومن  يراج  ناگدید  يوج  زا  کشرـس  لیـس  تسـشن و  ناکم  نآ  رد  دمآ و  رب  قفوم  شود 
رب اجنیا  زا  قفوم  يا  دندومرف  ترـضح  نکم  يراز  هیرگ و  ردق  نیا  زیخرب  موش  تیادـف  درک  ضرع  قفوم  دـشن  غراف  يراز  هیرگ و 

نحتمم ماما  نآ  تمدـخ  هب  ار  یقت  دـمحم  ماما  تیفیک  تفاتـش و  اضر  ماما  تمدـخ  هب  قفوم  دـهاوخ  ادـخ  هک  يردـق  هب  اـت  مزیخن 
ردـقنیا ارچ  تیادـه  تیالو و  نشلگ  لاهنون  يا  دومرف  دـمآ و  دوخ  هنیـس  رورـس  هدـید و  رون  دزن  هب  ناـیرگ  ترـضح  نآ  دـیناسر 

یم هکنآ  لاح  مهد و  یلست  دوخ  مزیخرب و  هنوگچ  موش  تیادف  دندومن  ضرع  ترـضح  نآ  يزیخ  یمن  رب  ناکم  نیا  زا  ینایرگ و 
تنحم رفـس  نیا  رد  دیهاوخ  یم  ایوگ  تشگ و  دیهاوخن  رب  رگید  اجنیا  هب  ایوگ  هک  دیئامن  یم  عادو  ار  ملاع  دـنوادخ  هناخ  هک  منیب 

شاب و رکاش  رباص و  دتفا  یم  قافتا  هچنآ  هب  شاب و  یضار  یلاع  يابر  ياضق  هب  هدید  رون  يا  دندومرف  ترـضح  دیئامن  میتی  ارم  رثا 
دراد تهابش  رایسب  هچ  دیوگ  نوزحم  فلؤم  .دندش  ناسارخ  هناور  ناکم  نآ  زا  دنتسیرگ و  رایسب  دندیشک و  رب  رد  ار  ترـضح  نآ 
دوخ مولظم  ردـپ  تمدـخ  هب  رورـس  نآ  مرکم  رتخد  نوتاخ  هنیکـس  دـندش  یم  نادـیم  هناور  ءادهـشلا  دیـس  هک  ینامز  ناب  ماقم  نیا 
نوچ مولظم  هنیکس  نیعم  هل و ال  رصان  نم ال  توملل  ملـستسی  فیک ال  دندومرف  مولظم  ماما  نا  توملل  تملـستسا  هبا  ای  درک  ضرع 

نآ تیلـست  باوج و  ماقم  رد  بیرغ و  ماما  نا  ص )  ) هللا لوسر  اندـج  مرح  یلا  اـندر  هبا  اـی  دومن  ضرع  دـید  لاونم  نیا  هب  ار  لاـح 
هورگ نیا  دوجو  اب  هک  دوش  یم  رـسیم  اجک  زا  رتخد  يا  هک  تسا  نیا  ماما  نآ  مـالک  داـفم  ماـنل و  اـطقلا  كرت  ول  دـندومرف  همولظم 

يرایـسب دایـص  ار  وا  هک  تسا  اطق  لاح  لثم  نم  لاح  منادرگرب و  هنیدـم  هب  ار  امـش  مناوتب  دـنا  هدومن  هطاـحا  ارم  فارطا  هک  رارـشا 
ار وا  هک  دنشاب  یم  نیمک  رد  هشیمه 
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یم غرم  نآ  لاح  لثم  زین  نم  لاح  دشاب  یم  ناساره  ناسرت و  هتـسویپ  درب و  یمن  شباوخ  نادایـص  سرت  زا  غرم  نآ  دنیامن و  دـیص 
مض دوخ  هنیس  هب  ار  لفط  نآ  نامولظم  رورـس  نآ  نتـسیرگ  هب  دومن  عورـش  نوتاخ  هنیکـس  هک  تسا  دراو  رگید  تیاور  رد  دشاب و 

یقرحت یناهد ال  مامخلا  اذا  ءاکبلا  کنم  یملعاف  هنیکـس  ای  يدـعب  لوطیـس  دـندومرف  دومن و  كاپ  وا  ياه  هدـید  زا  کـشا  دومن و 
تسا رایسب  هدیسر  روهظ  هب  رفس  نآ  رد  رورـس  نآ  زا  هک  یتازجعم  يراب  خلا  ینامثج  بیف  حورلا  ینم  مادام  هرـسح  کعم  دب  یبلق 

هک دـندوب  يراوید  رانک  رد  راوگرزب  نآ  يزور  هک  تسا  روطـسم  هریغ  ءاـضیبلا و  هجهب  باـتک  رد  هک  تسا  تیاـکح  هلمج  نآ  زا 
زاب تیاکش  هب  بل  دومن و  زاغآ  ناشیرپ  لاحلا  برطضم  دنکفا و  ترضح  نآ  مدق  هب  ار  دوخ  نانک  دایرف  یفیعـض  کشجنگ  هاگان 
نیا هک  دـندومرف  دوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  دومن  رورـس  نآ  ضورعم  تاملظت  زا  یـضعب  یکـشجنگ  ناـبز  هب  دومن و 
لاح ما  هدومن  تیبرت  لد  نوخ  هب  هجوج  دنچ  هناشن  تنحم  هناشاک  نیا  رد  مراد و  هنایشآ  هناخ  نیا  رد  نم  هک  دیوگ  یم  کشجنگ 

ناشیا غارف  غاد و  تنحم  درد  هب  ارم  دـیامن و  كاه  افج  رهز  هب  ارم  نادـنزرف  دـیآ و  رد  هنایـشآ  نیا  رد  هک  هدومن  نآ  دـصق  يراـم 
رام نیا  رهز  زا  ارم  فیعض  ياه  هجوج  سرب و  مولظم  نم  دایرف  هب  نافیعـض  سر  دایرف  ناهانپ و  یب  هانپ  نامز و  ماما  وت  دیامن  التبم 
نم امن  عفر  کشجنگ  نیا  زا  ار  رام  نیا  رـش  وش و  لخاد  هناشاک  نیا  رد  هک  دـندومرف  نم  هب  رورـس  نآ  نآ  زا  دـعب  اـمرف  تظفاـحم 

دنیامن یم  هلان  يراز و  بارطضا و  ناشیا  هدومن و  کشجنگ  ياه  هجوج  دصق  يرام  مدبید  مدش  هناشاک  لخاد  رورس  نآ  هدومرفب 
تیاور يوره  تلص  ابا  هک  تسلوقنم  اضرلا  رابخا  نویع  رد  ًاضیا  مدومن و  کشجنگ  نآ  زا  ار  وا  تیذا  عفد  متشک و  ار  رام  نآ  نم 

رتاناد و رورـس  نا  هک  ثیدـح  بامنج  هب  مسق  ناشیا و  تاغل  هب  مدرم  اـب  دـندومن  یم  ملکت  ع )  ) اـضر ماـما  باـنج  هک  تسا  هدومن 
تفرعم زا  مراد  بجعت  نم  هللا  لوسر  نبای  مدومن  ضرع  بانج  نآ  هب  يزور  نم  سپ  یتغل  ینابز و  ره  هب  دندوب  مدرم  نیرت  حیـصف 

دوخ قلخ  رب  هک  یتجح  ادخ  قلخ و  رب  تیدحا  سدقا  بانج  تجح  منم  تلـصوبا  يا  دندومرف  هفلتخم  ياهتغل  اهنابز و  نیا  هب  امش 
دندومرف هک  ع )  ) نینمؤملاریما مدـج  لوق  وت  هب  تسا  هدیـسرن  ایآ  ناشیا  ياهتغل  اهنابز و  هب  دـشاب  فراع  اناد و  دـیاب  دـهد  یم  رارق 

تـسا ثیدـح  نیا  دـیؤم  اهنابز و  اهتغل و  هب  تفرعم  رگم  باطخلا  لصف  تسین  ار و  باطخلا  لصف  ام  هب  دـنوادخ  تسا  هدومن  اـطع 
رابخا نویع  رد  هک  تسا  یثیدح  نایملاع  رورـس  نآ  تازجعم  هلمج  زا  مهناسلب و  هغل  لک  لها  عم  ملکتملا  هک  هیداوج  ترایز  هرقف 
لفاوغ لوزن  لحم  هک  جانی  دجـسم  رد  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  يزور  هک  دـیوگ  یم  یجانی  بیبح  هک  تسیلوقنم  اضرلا 

هدنب ترضح  نآ  لباقم  رد  متفاتش و  دجـسم  نآ  رد  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  فعـض  قوش و  زا  نم  دندوب  امرف  فیرـشت  تسا  جاح 
یناحیـص يامرخ  نآ  رد  دندوب و  هتفاب  امرخ  تخرد  ياهخاش  تسوپ  زا  یقبط  ترـضح  دزن  رد  مدـید  مدومن  مالـس  مداتـسیا و  راو 
دندومرف تمحرم  نم  هب  دنتفرگ و  امرخ  نآ  زا  هضبق  امرخ  نآ  زا  ایوگ  ترضح  نآ  دندوب  هتشاذگ  نایملاع  رورس  نآ  دزن  رد  دوب و 

ددع هب  هک  مدومن  نانچ  دوخ  شیپ  رد  باوخ  نیا  لیوات  مدومن و  یقیقح  معنم  رکـش  دوب و  هناد  هدجیه  مدرمـش  ار  اهامرخ  نآ  نم 
هنیدم زا  اضر  ماما  بانج  هک  مدینش  باوخ  نیا  زا  زور  تسیب  نتشذگ  زا  دعب  دومن و  مهاوخ  یناگدنز  رگید  لاس  کی  یئامرخ  ره 

نآ رد  نم  دندومرف  ینازرا  لالجا  لوزن  دجسم  نآ  هب  دندروآ و  فیرشت  نوریب 
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نامدرم هک  مدید  مدیسر  دجسم  هب  ات  متشگ  هنانور  متشادرب و  تعارز  زا  تسد  مدینش  ار  ربخ  نیا  نوچ  مدوب  تعارز  لوغـشم  ناوا 
رد مدید  مدیسر  رورس  نآ  رونلا  رهاب  روضح  هب  نوچ  متفر  زین  نم  دندش  یم  فرشم  رورس  نآ  تداعسلا  ریثک  تمدخ  هب  جوف  جوف 
زا هچنانچ  دنا  هدرتسگ  دنا و  هدرک  نهپ  يریـصح  ترـضح  نآ  ریز  رد  تسا و  هسـشن  دندوب  هسـشن  ادخ  لوسر  هک  یعـضوم  نامه 
ادخ لوسر  تمدخ  رد  هچنانچ  مدومن  هظحالم  یناحیـص  يامرخ  زا  یقبط  ترـضح  نآ  دزن  رد  دندوب و  هدرتسگ  ادـخ  لوسر  يارب 
هدژم تامارکا  تافطلت و  عاونا  هب  مـالع  کـلم  هدـیزگرب  نآ  مالـس  در  زا  سپ  مدرک  مالـس  ترـضح  نآ  رب  سپ  مدوب  هدـید  (ص )
هچنآ اب  دوب  قفاوم  ار  اهنآ  ددع  مدرمش  سپ  دندومرف  تمحرم  نم  هب  فیطل  يامرخ  نآ  زا  یتشم  دنداد و  نم  هب  حالف  يراگتسر و 
هاگره دندومرف  ترـضح  نآ  دـیئامرفب  تمحرم  رتدایز  موش  تیادـف  مدومن  ضرع  سپ  دـندوب  هدومرف  تمحرم  بام  یمتخ  بانج 

یم ثیدح  لقن  زا  دعب  نویع  بحاص  .مدومن  یم  اطع  رتدایز  وت  هب  زین  مه  نم  دندومرف  یم  اطع  دایز  وت  هب  ص )  ) ادخ لوسر  مدـج 
زاجعا هلمج  زا  هقباس و  لیالد  رد  ار  وا  میدومن  رکذ  ام  تسا و  هداتفا  قافتا  قداص  ترـضح  يارب  زا  تیاکح  نیمه  لـثم  دـیامرف و 
یـسوم ماما  نامالغ  زا  یکی  هک  تسا  مسق  نیا  هب  نویع  رد  نآ  تیفیک  ناسارخ و  رفـس  رد  تسیا  همـشچ  ندـش  ادـیپ  ترـضح  نآ 

تدش زا  هک  هدیـسر  ینابایب  هاگان  میدوب  رفـس  نآ  رد  اضر  ماما  هداعـسلا  ریثک  تمدخ  رد  یتعامج  اب  نم  هک  دـیوگ  یم  ع )  ) مظاک
نآ میدومن  ضرع  ار  تیفیک  ملاع  رورـس  نآ  هب  میـسرب  تکاله  هب  ام  نایاپ  راـهچ  اـم و  هک  دـش  نآ  هب  کـیدزن  یگنـشت  شطع و 
هک عضوم  نآ  يوس  هب  ام  دیسر  دیهاوخ  بآ  هب  اجنآ  رد  دیورب  تسا  فصو  نیا  هب  فصتم  هک  عضوم  نالف  رد  هک  دندومرف  رورس 
زین ار  دوخ  نایاپ  راهچ  میدینشون و  دوب  ناویح  بآ  زا  رتشوخ  هک  بآ  نآ  زا  میتفای و  یبآ  همشچ  سپ  میدش  ناور  دوب  هدومرف  ماما 
رود بآ  نآ  زا  هلحرم  هک  نیمه  میدش  هناور  ناکم  نآ  زا  دندیشون و  بآ  نآ  زا  هلفاغ  لها  زا  دوب  ام  اب  سک  ره  میدومن و  باریس 

صحفت ردق  ره  میتفر  بآ  همـشچ  بلط  هب  ام  سپ  دیئامن  بلط  ار  بآ  نآ  دـیدرگرب و  ًایناث  هک  دومن  رما  ار  ام  ترـضح  نآ  میدـش 
هلمج زا  دوبن و  يرثا  چیه  بآ  همشچ  نارتش  لگشپ  زا  يدنچ  رگم  ناکم  نآ  رد  میدیدن  میتفاین و  بآ  همـشچ  نآ  زا  يرثا  میدومن 

نـسحلا یبا  هک  تسا  روکذـم  اضرلا  رابخا  نویع  رد  نآ  هقیرط  تسا و  زاریـش  یحاون  زا  هک  تسا  زاوخا  تیاکح  رورـس  نآ  زاجعا 
ترضح نآ  هب  هک  مدش  نوریب  رورس  نآ  هداعسلا  ریثک  تمدخ  رد  ناسارخ  رفـس  رد  نم  هک  تسا  هدومن  تیاور  دوخ  مع  زا  غیاصلا 

درب یم  ناسارخ  هب  هنیدم  زا  ار  بانج  نآ  دوب و  رورـس  نآ  لصحم  هک  كاحـض  یبا  نب  ءاجر  نتـشک  صوصخ  رد  میامن  تروشم 
يرفاک و سفن  ضوع  هب  ار  ینمؤم  سفن  يروآ  لـتق  هب  یهاوخ  یم  اـیآ  هک  دـندومرف  دومن و  وا  لـتق  زا  یهن  ارم  راوگرزب  نآ  سپ 

نم يارب  زا  رکـشین  يردق  هک  دندومرف  زاوها  لها  هب  بانج  نا  میدیـسر  زاوها  هب  ات  میدوب  رورـس  نآ  تمدـخ  رد  ام  هک  دـیوگ  یم 
رکـشین هک  دناد  یمن  تسیبارعا و  هک  دندوبن  ماما  قح  هب  فراع  هک  یـصاخشا  نآ  زا  دنتفگ  زاوها  لها  زا  یـضعب  سپ  دیئامن  بلط 

امش هک  دشاب  دوز  هک  دیئامن  نآ  بلط  اهامش  یلب  دندومرف  ترضح  دوش  یم  تفای  اتش  لصف  رد  دوش و  یمن  تفای  فیص  لصف  رد 
رگم ار  يزیچ  نم  يالوم  دنک  یمن  بلط  هک  دـنوادخ  قح  هب  هک  مسق  متفگ  نم  هک  دـیوگ  یم  دـمحم  نب  قحـسا  دـینک  ادـیپ  ار  وا 

ضرع قحـسا و  هرکا  دـمدمآ  سپ  دـیئامن  هناور  یحاوـن  عـیمج  هب  مدآ  دـیور و  نوریب  نآ  بلط  رد  امـش  سپ  دـشاب  دوـجوم  هکنیا 
رکشین زا  يردق  ام  دزن  هک  دندرک 
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رورـس نآ  تمدخ  رد  ام  دوب  رورـس  نآ  نیهارب  هلمج  زا  یکی  نیا  دـیئامن و  تعارز  رد  هک  رذـب  تهج  هب  میدومن  هریخذ  هک  تسه 
هک دندناوخ  یم  ار  اعد  نیا  دوخ  دوجس  رد  ترضح  نآ  هک  میدینش  دندش  تدابع  لوغشم  ترضح  نآ  میدیسر و  هیرق  هب  ات  میدوب 
نم ینباصا  ام  تاسا  نا  یلرذـع  کناسحا و ال  یف  يریغل  یل و ال  عنم  ـال  کتیـصع و  نا  یل  هجاـح  اذـل  کـتعطا و  نا  دـجلا  کـل 

رورـس نآ  هب  هام  کی  تدم  دیوگ  یم  تانموملا و  نینمؤملا و  نم  اهبراغم  ضرالا و  قراشم  یف  نمل  رفغا  میرک  ای  کنمف  هتبیـصم 
هللا لق  دـمح و  لوا و  تعکر  رد  ردـقلا و  هلیل  یف  هانلزنا  انا  دـمح و  هروس  رب  دوخ  ضیارف  دـندومرفن و  دایز  سپ  مدروآ  اـجب  زاـمن 
نآ نفای  افـش  رورـس  نآ  زاجعا  هلمج  زا  رگید  دـندروآ و  یم  اج  هب  ار  زامن  مسق  نیا  هب  تدـم  نیا  رد  ینعی  یناـث  تعکر  رد  دـحا 

تـسیلوقنم تازجعملا  صوصن  نویع و  رد  هچنانچ  دندوب  هتـسب  دندوب و  هدومن  فرب  زا  رپ  ار  وا  نهد  هلفاغ  لها  هک  تسا  یـصخش 
ار يدرم  دوخ  نایم  زا  هلفاغ  لها  دومن  دس  ار  هار  ناشیا  رب  یهوک  هار  نیب  رد  دنتفر  یم  نامرک  يوس  هب  ناسارخ  تمس  زا  هلفاغ  هک 
هک دـندومن  یم  تیذا  ار  وا  دوب و  یقاب  ناشیا  تسد  رد  یتدـم  صخـش  نآ  دـنتفرگ و  دـندوب  هدرک  مهتم  لانم  لام و  ترثک  هب  هک 

دندومن فرب  زا  رپ  ار  وا  نهد  دنتشاداو و  فرب  نایم  رد  ار  وا  هک  دندومن  تیذا  ار  وا  هبترم  هب  دنیامن و  اهر  ار  وا  دنریگب و  وا  زا  لام 
صالخ ناشیا  تسد  زا  ار  وا  سپ  تخوسب  رایـسب  وا  رب  شلد  دـش و  محرتم  درم  نآ  رب  هلفاـغ  نآ  لـها  زا  ینز  دنتـسب  نآ  زا  دـعب  و 

يوس هب  درم  نآ  دوبن و  حیحـص  ملکت  رب  رداـق  هک  يدـح  هب  دوـب  هدـش  عیاـض  وا  ناـهد  ناـبز و  نکلو  دوـمن  رارف  درم  نآ  دوـمن و 
دراو هدـش و  امرف  فیرـشت  ناسارخ  هب  ناجلا  سنالا و  ماما  ناهن  ياهد  رد  ياـشخب  افـش  تاـقوا  نآ  رد  هک  دینـش  دـمآ و  ناـسارخ 
درد ناسارخ و  هب  ورب  دنا  هدمآ  ناسارخ  هب  ترـضح  نآ  هک  دیوگ  یم  هدنیوگ  دیوگ  هک  ایور  ملاع  رد  دید  سپ  دنا  هدـش  روباشین 
ایوگ هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  دیوگ  یم  صخش  نآ  دشاب  هتشاد  عفن  وت  هب  هک  دیامرفب  یئاور  دیاش  امن  راهظا  رورس  نآ  هب  ار  دوخ 
دوخ درد  يافش  یعدتسم  مدومن و  راهظا  ار  دوخ  درد  مدومن و  بانج  نآ  هب  يرایسب  هوکش  مدش و  فرشم  ترضح  نآ  تمدخ  هب 
هبترم هس  ای  هبترم  ود  دوخ  نهد  رد  بوکب و  امن و  طولخم  رگیدکی  اب  ار و  کمن  رعتس و  نوگ و  ریگب  هک  دندومرف  رورس  نآ  مدش 

هک يزیچ  نآ  رد  مدومنن  رکفت  لمات و  مدش و  رادیب  باوخ  زا  دیوگ  یم  صخـش  نآ  دـش  یهاوخ  بوخ  درد  نیا  زا  وت  هک  راذـگب 
روباشین زا  اضر  ماما  ترـضح  هک  مدینـش  سپ  دیـسر  روباشین  هزاورد  هب  ات  مدومنن  باوخ  نآ  هب  يداـمتعا  مدوب و  هدـید  باوخ  رد 

دوخ درد  موش و  فرـشم  رورـس  نآ  تمدخ  هب  هک  داتفا  نینچ  مبلق  رد  سپ  دنا  هدومرف  لالجا  لوزن  دعـس  طابر  رد  هدومرف و  چوک 
نبای مدرک  ضرع  مدـمآ و  دعـس  طابر  هب  دـصق  نیا  هب  سپ  دـشاب  عفان  نم  يارب  زا  هک  یئاود  دـنیامرف  ناـیب  دـیاش  میاـمن  راـهظا  ار 
میلعت میامن  ملکت  تسرد  هک  مناوت  یمن  هدـش و  عیاـض  نم  نهذ  ناـبز و  هک  قیقحت  هب  هدوب  ناـنچ  نینچ و  نم  تیاـکح  هللا  لوسر 

رد هک  اـمن  لامعتـسا  ار  اود  ناـمه  ورب و  مدومنن  میلعت  اود  وـت  هب  اـیآ  دـندومرف  ترـضح  ارم  دـهد  یعفن  هک  یئاود  نم  هب  دـیئامرفب 
راربا رورس  نآ  مونشب  امش  ناشف  رهوگ  نابز  زا  ات  دیئامرفب  هداعا  مهاوخ  یم  درک  ضرع  صخش  نآ  سپ  مدومن  میلعت  وت  هب  باوخ 
تبقاع یئامن  نینچ  هاگره  هک  هبترم  هس  ای  هبترم  ود  دوخ و  نهذ  رد  راذـگب  بوکب و  ار  کـمن  رتعـس و  نوگ و  ریگب  هک  دـندومرف 

تکرب زا  مدرک و  نینچ  نم  دیوگ  یم  درم  نآ  سپ  یبای  یم 

13 ص :

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


دیـسر و روهظ  هب  ناوها  رد  زین  هک  تسا  یتیاکح  ملاع  رورـس  نآ  زاجعا  هلمج  زا  رگید  متفاـی و  افـش  رورـس  نآ  ماـظن  یحو  مـالک 
رد حـیارج  جـیارخ و  باـتک  رد  يدـنوار  بطق  زا  تازجعملا  صوصن  رد  دوخ  طـخ  هب  یلماـع  رح  خیـش  هک  یقیرط  هب  نآ  تیفیک 

دندروآ ناشیا  تمدخ  هب  یبیبط  دندش  ضیرم  زاوها  رد  ملاع  رورـس  نآ  هک  تسا  نیا  ثیدح  نآ  زا  یـضعب  هک   (1) یلیوط ثیدح 
نیا مسا  دـنادب  هک  نیمز  يور  رب  ار  یـسک  مناد  یمن  تفگ  بیبط  درم  سپ  دـندومرف  اـطع  وا  هب  يزبس  هخاـش  کـی  ترـضح  سپ 

ناـمز لاـح  دومن  ضرع  بیبط  صخـش  نآ  دـیروایب  رکـشین  يردـق  نم  يارب  زا  دـندومرف  رورـس  نآ  سپ  وت  زا  ریغ  تسیچ  يزبـس 
هب ات  نآ  بلط  رد  دیورب  امش  تسا و  دوجوم  امش  نامز  امش و  نیمز  نیمه  رد  رکشین  يزبس و  نیا  دندومرف  ترضح  تسین  رکـشین 
نآ هب  امـش  سپ  دش  دهاوخ  رهاظ  امـش  رب  يردـنب  هکارب  يوج  تنآ  زا  يردـق  دیـشاب  هدرکن  روبع  زونه  سپ  بآ  يوج  نالف  رانک 

تسا اجک  رکشین  ندیئور  لحم  هک  دیئوگب  هدرچ  هایس  درم  نآ  هب  امش  سپ  هدرچ  هایـس  درم  امـش  يوس  هب  دیآ  یم  سپ  دیور  ردنب 
دـش نانچ  دنا  هدومرف  رورـس  نآ  هک  یمـسق  نامه  هب  دـیوگ  یم  ثیدـح  يوار  صوصخم  يزبس  نالف  ندـیئور  لحم  تسا  اجک  و 

ناسارخ بناج  هب  هبیط  هنیدم  زا  اضر  ماما  ترـضح  هک  ینامز  رد  هک  تسا  روطـسم  هینیـسحلا  هضور  باتک  رد  دایز و  مک و  نودـب 
لها رخفم  نآ  زا  زاجعا  دص  راهچ  هب  بیرق  دیسر و  یم  روهظ  هب  ترـضح  نآ  زا  يزجعم  لزانم  زا  یلزنم  ره  رد  دندوب  امیپ  هلحرم 

وا دندش و  یئوها  نم  اضر  لزانم  زا  یکی  رد  رورـس  نآ  هک  تسا  روهـشم  هاوفا  هنـسلا و  رد  هک  دیوگ  فلوم  .تسویپ  روهظ  هب  زار 
یحاون هب  رورس  نآ  نوچ  هک  هدش  تیاور  نینچ  باسنالا  رحب  باتک  رد  نکلو  دومن  دوع  وهآ  نآ  هب  دندومن و  اهر  دایص  ماد  زا  ار 
نافلاخم هللا  لوسر  نبای  دندرک  ضرع  دندمآ و  رورـس  نآ  تمدخ  هب  دنچ  یئوهآ  تسا  روهـشم  ناوها  هب  لاحلا  هک  دیـسر  ناغماد 
دندومرف ناشیا  باوج  رد  رورـس  نآ  تسا  بسنا  یلوا و  یئامرف  تدواعم  دوخ  دج  مرح  بناج  هب  رگا  دنراد  ار  امـش  نتـشک  دـصق 

ناوها هب  تهج  نیا  زا  عضوم  نآ  دـش و  هناور  هدومن و  ریخ  ياـعد  ار  ناـشیا  تخیمآ  ناوـتن  اـضق  اـب  تخیرگ و  ناوـتن  لـجا  زا  هک 
هزور هس  هدرم  كاهلا  نابایب  رد  هک  تسا  روهشم  زاب  نینچ  مه  تسناوهآ و  روهشم  تیاور  زا  ریغ  تیاکح  نیا  نکیلو  دش  روهـشم 

الط رظنم  ضیف  رظن  هب  ریگلد  صخش  هنییآ  نینچ  مه  دش و  ناور  رورـس  نآ  لابقتـسا  هب  هوک  یمایم  رد  نینچ  مه  دندومن و  هدنز  ار 
بتک رد  تازجعم  نیا  هک  نوچ  دش و  انیب  رورـس  نآ  تکرب  هب  لاح  رد  دنتـشاد  زاب  يروک  صخـش  لباقم  رد  ار  هنییا  نآ  دندومن و 
رابخا نویع  لثم  تسا  هدش  طبـض  هربتعم  بتک  رد  هچنآ  میتخادرپن و  اهنآ  لیـضفت  هب  اذـهل  دوبن  دـشاب  اهقف  قوثو  لحم  هک  يربتعم 

راصتخا هربتعم  بتک  زا  امهریغ  تسا و  یلماع  رح  خیـش  تافینـصت  زا  هک  تازجعملا  صوصن  هیوباـب و  نبا  تافنـصم  زا  هک  اـضرلا 
تفگ وا  هک  هدنـسپ  نب  نادمح  تنب  هجیدخ  زا  تسلوقنم  نویع  رد  هک  تسا  یثیدـح  راوگرزب  نآ  زاجعا  هلمج  زا  رگید  میدومن و 

عرز يرث  نآ  زا  یبناـج  رد  ار  یماداـب  هناد  دـندروآ و  فیرـشت  نم  دـج  هناـخ  رد  دـندش  دراو  روباـشین  هب  رورـس  نآ  هک  یتـقو  رد 
یم افثتـسا  تیفیک  نآ  زا  دـندش  علطم  مدرم  هک  نوچ  سپ  داد  هویم  لاـس  ناـمه  رد  دـش و  تخرد  دـیئور و  نآ  زا  دـعب  دـندومن و 
درد سک  ره  تفای و  یم  افـش  تلع  نآ  زا  ترـضح  نآ  تکرب  هب  دـش و  یم  فرطرب  نآ  تلع  ماداب  نآ  ندروخ  ببـس  هب  دنتـسج 

ینز ره  تفای و  یم  افش  تشاذگ  یم  دوخ  مشچ  رب  ماداب  نآ  زا  تشاد  مشچ 
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هک یناویح  ره  دش و  یم  یناسآ  هب  لمح  عضو  وا و  تدالو  دش  یم  لهـس  تدروخ  یم  ماداب  نآ  زا  دـش  یم  لکـشم  وا  رب  تدالو 
هرجـش نآ  یتدـم  هکنآ  ات  دـش  یم  فرط  رب  جـنلوق  روفلا  یف  دـندیلام  یم  نآ  مکـش  رب  تخرد  نآ  خاش  زا  تفرگ  یم  جـنلوق  داـب 

نامه رـسپ  دـش و  روک  ببـس  نیمه  هب  درک و  عطق  ار  تخرد  نآ  ياهخاش  نم  دـج  هکنآ  ات  دـش  کـشخ  دـعب  دوب و  یقاـب  هنومیم 
داتفه وا  لام  رادـقم  دـش و  فلت  سراـفلا  باـب  رد  وا  لاوما  عیمج  درک  عطق  نیمز  يور  زا  ار  تخرد  نآ  دـشاب  رمعوبا  هک  صخش 

نب دمحم  بتاک  ود  ره  دوب و  رـسپ  ود  رمعوبا و  يارب  زا  دوب و  هدنامن  یقاب  چیه  وا  يارب  زا  مهرد و  رازه  داتـشه  ات  دوب  مهرد  رازه 
نآ زا  دـندرک و  جرخ  اجنآ  رد  مهرد  رازه  تسیب  دـنیامن و  ریمعت  ار  ناکم  نآ  هک  دـندومن  هدارا  ناـشیا  دـندوب  دوجـس  نب  میهاربا 
دـش هجوـتم  ردارب  ود  نآ  زا  یکی  سپ  تسه  نیا  رد  ریثاـت  هچ  هک  دمنتـسناد  یمن  دـندومن و  عـطق  دوـب  هدـنام  یقاـب  هچنآ  تـخرد 

هب هام  کی  زا  دعب  دـش و  عطق  دـش و  هایـس  شتـسار  ياپ  لاح  رد  هواجک  رد  روباشین  يوس  هب  تشگرب  سپ  ار  ناسارخ  ریما  كالما 
تعاس نامه  رد  دراد  هاگن  طخ  نیا  زا  ار  دب  مشچ  ادخ  تفگ  یـصخش  تشون  یم  هاشداپ  هناخناوید  رد  يرگید  درم و  تلع  نیمه 

اب بتاک  سابعلاوبا  تشگرب  دوخ  لزنم  هب  هدـش  نوریب  شتـسد  زا  اهـششوح  هراـپ  داـتفا و  شتـسد  زا  ملق  داـتفا و  وا  تسد  رب  هشعر 
هب رما  ار  وا  زاب  رگید  زور  درک  دصق  زور  نآ  رد  نک و  دصق  تسترارح  زا  وت  تسد  هشعر  نیا  دنتفگ  دـنتفر و  وا  هناخ  هب  یتعامج 

عطق زا  دعب  لاس  کی  زا  رتمک  ردارب  ود  نیا  ندرم  درم و  نآ  زا  دـعب  داتفا و  دـش و  هایـس  وا  تسد  سپ  دومن  دـصق  دـندرک و  دـصق 
يوره تلصلاوبا  زا  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  هک  تسا  نیا  هدش  عقاو  زین  روباشین  رد  هک  یعیاقو  هلمج  زا  دوب و  تخرد  نآ  یقاب 

نآ رد  دندوب  راوس  یبهـشا  رطاق  رب  دندروآ و  فیرـشت  روباشین  زا  هک  یتقو  رد  میدوب  اضر  ماما  بانج  اب  ام  هک  تسا  هدومن  تیاور 
ام يارب  زا  هک  تراوگرزب  دادـجا  قح  هب  دـندرک  ضرع  دـنتفرگ و  ار  رورـس  نآ  رطاـق  ماـجل  دـندمآ و  ملع  لـها  زا  یتعاـمج  تقو 

هکنآ لاح  دندروآ و  نوریب  يرامع  زا  ار  دوخ  كرابم  رس  ترـضح  نآ  یـشاب  هدینـش  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  هک  دیئامرفب  یثیدح 
دوخ راوگرزب  ردـپ  زا  ترـضح  نآ  مراوگرزب و  ردـپ  ارم  داد  ربـخ  هک  دـندومرف  تشاد و  ورود  هک  دوـب  يزخ  هبج  ترـضح  نآ  رب 
تفگ هک  لیئربج  زا  مدینـش  هک  دـندومرف  نایملاع  رورـس  نآ  و  ص )  ) ربمغیپ بانج  اـت  نینچمه  ص)و   ) دـمحم لآ  قداـص  باـنج 

هب دـیایب  سک  ره  سپ  دـیئامن  تداـبع  ارم  سپ  نم  ياوس  یئادـخ  تسین  هک  يدـنوادخ  منم  هک  تسا  هدومرف  یهلا  سدـقا  باـنج 
باذـع زا  دوش  یم  نمیا  نم  نصح  رد  دوش  لخاد  هک  یـسک  نم و  نصح  رد  دوش  یم  لخاد  صالخا  هب  هللا  الا  هلا  ـال  نا  تداـهش 

نآ يارب  زا  ار  ثیدـح  نیا  راوـگرزب  هکنیا  زا  دـعب  دـیامرف  یم  نومـضم  نـیا  لـقن  زا  دـعب  رگید  تـیاور  رد  تماـیق و  زور  رد  نـم 
تـسا نیا  دیؤم  اهطورـش و  نم  انا  اهطورـش و  اهطرـش و  هب  دندروآرب  دایرف  نآ  زا  دعب  دنتفر و  هار  يردـق  دومرف  نایب  ریثک  تعامج 

مساقلاوبا زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  (1) و  اهطورـش نم  هللا  نحن و  اولاقف  دـیحوتلا  هملک  نع  لئـس  نم  درک  هیداوج  ترایز  هرقف 
رد هک  دومن  تیصو  تشون و  الط  باب  زا  دانـسا  نیا  هب  هیناماس  نیطالـس  زا  یکی  ار  ثیدح  نیا  دیوگ  یم  هک  هدش  لقن  يرـشخمز 
هچ وت  اب  یلاعت  قح  هک  دندیـسرپ  وا  زا  تسیلاحـشوخ  رورـس و  تیاهن  رد  هک  دندید  باوخ  رد  ار  وا  نفد  زا  دعب  دـنیامن  نفد  وا  ربق 

ثیدح نیا  مارتحا  رـشع و  ینثا  همئا  هب  رارقا  هللا و  لوسر  دمحم  هب  قیدـصت  هللا و  الا  هلا  هملک ال  هب  نم  ظفلت  هطـساو  هب  تفگ  درک 
ماما نآ  هدومرف  بجوم  هب  متشون  الط  بآ  هب  هک  ار 
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ترـضح هک  هدش  تیاور  مسق  نیا  هب  نویع  رد  رگید  ثیدـح  رد  دومن و  لخاد  دوخ  ناما  نما و  نصح  رد  دندیـشخب و  ارم  قح  هب 
هک هدومن  تیاور  ملق  زا  حول  حول و  زا  وا  لیفارـسا و  زا  وا  لیئاکیم و  زا  لیئربج  لیئربج و  زا  ربمغیپ  بانج  هک  دومرف  ع )  ) اضر ماما 
زا رگید  يراب و  یباذع  نم  نما  ینصح  لخد  نم  ینـصح و  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  هک  دندومرف  یهلا  سدقا  بانج  هک  تفگ  ملق 
زا هلحم  رد  رورـس  نآ  هک  تسیلوـقنم  نوـیع  رد  هک  تسا  نیا  هدـش  عـقاو  روباـشین  هب  رورـس  نآ  دورو  ناـمز  رد  هک  یعیاـقو  هلمج 
هک دـیوگ  یم  نویع  بحاص  دوب  هلمج  نآ  رد  یمامح  دـنتفگ و  یم  ینورغ  ار  هلجم  نآ  هک  هدومرف  لالجا  لوزن  روباشین  تـالحم 
راک هک  ار  یسک  همشچ  نارـس  رب  دنتـشاد  او  سپ  دوب  یبآ  مک  همـشچ  اجنآ  رد  دشاب و  یم  اضرلا  مامح  هب  فورعم  مامح  نآ  لاح 

هک دندومن  انب  همشچ  نآ  هب  کیدزن  یـضوح  دندومحم  رذگ  هار  نآ  جراخ  رد  دوش و  دایز  همـشچ  نآ  بآ  ات  همـشچ  نآ  رد  دنک 
ماما ترـضح  دنتفر  یم  ضوح  همـشچ  نآ  رب  لثم  نابدرن و  هب  دوب  يدوگ  رد  همـشچ  نآ  نوچ  دور و  ضوح  هب  همـشسچ  نآ  بآ 

یم مدرم  نا  زا  دعب  دندناوخ و  زامن  ضوح  نآ  ماب  تشپ  رد  دـندمآ و  نوریب  دـندومن و  لسغ  دـندش و  ضوح  نآ  لخاد  ع )  ) اضر
یماحب ضوح  نآ  ماب  تشپ  رب  زامن  ًاکربت و  ًاـنمیت و  دـندومن  یم  لـسغ  دـندیماشآ و  یم  نآ  زا  بآ  ضوح و  نآ  يوس  هب  دـندمآ 

دش و یم  هدروآرب  ترضح  نآ  تکرب  زا  ناشیا  جئاوح  عیمج  دندومن و  یم  تلئـسم  تاجاحلا  یـضاق  زا  ار  دوخ  جئاوح  دندروآ و 
یم اجنآ  هب  زین  نامز  نیا  رد  نامدرم  نالهک و  نیع  هب  تسفورعم  زورما  همـشچ  نآ  دـیامرف  یم  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  نویع  بحاص 
نب مالـسلادبع  زا  هدومن  تیاور  نویع  بحاـص  تسخرـس  هد  تیاـکح  رورـس  نآ  زا  زاـجعا  هلمج  زا  دـنیوج و  یم  كربت  دـنور و 

کیدزن هب  ترضح  نآ  نوچ  دندش  نود  نومام  بناج  هب  هناور  دندش و  امرف  فیرشت  روباشین  زا  رورـس  نآ  نوچ  هک  يوره  حلاص 
ترـضح میروآ  یم  اج  هب  زامن  امـش  اب  تسا  هدـش  رهظ  زامن  تقو  هللا  لوسر  نبای  هک  دـش  ضرع  باـنج  نآ  هب  دندیـسر  خرـس  هد 

رورـس نآ  تقو  نآ  رد  تسین و  یقاب  چیه  هدش و  مام  بآ  هک  دندرک  ضرع  میزاسب  وضو  هک  دیروایب  یبآ  دندومرف  دنادش و  هدایپ 
زا دوب  رورس  ناراب  سک  ره  دنتخاس و  وضو  بآ  نآ  زا  دیـشوج و  نیمز  زا  بآ  لاحلا  یف  دندیواک  ار  نیمز  دوخ  كرابم  تسد  هب 

بتک یـضعب  رد  تسیقاب و  نامز  نیا  ات  همـشچ  نآ  رثا  هک  دـیامرف  یم  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  نویع  بحاص  تخاـس و  وضو  بآ  نآ 
فارطا زا  نامدرم  دندرب  یم  فیرشت  ناسلارخ  بناج  هب  نایملاع  رورـس  نآ  هک  یتقو  رد  هک  هدش  تیاور  طابـسا  نب  یلع  زا  هربتعم 

تمدخ هدارا  رایسب  كرادت  فحت و  ایاده و  اب  زین  نم  دندش  یم  فرشم  ترضح  نآ  تمدخ  هب  رایـسب  فحت  ایاده و  اب  بناوج  و 
دراو نم  ناهد  رب  برـض  دـنچ  نادزد  دـندرب و  تراغ  هب  ار  ناـشیا  هعتماو  بابـسا  دز و  دزد  ار  اـم  هلفاـغ  اـضق  زا  مدومن  رورـس  نآ 
هـصغ ملا و  مغ و  اب  اجنآ  رد  نم  مدیناسر و  یهدب  ار  دوخ  دیدن و  یجالع  هراچ و  سپ  داتفا  منهد  شیپ  زا  نادند  دنچ  هک  دندروآ 

رگا دیسر و  ام  هب  وت  يایاده  فحت و  هک  روخم  مغ  یلع  يا  هک  دندومرف  نم  هب  هک  مدید  ار  اضر  ماما  ترضح  باوخ  رد  مدیباوخ 
مدش تقوشوخ  رایـسب  مدـش و  رادـیب  سپ  زیرب  دوخ  نادـند  ياج  هب  بوکب و  ار  دعـس  ینیگمغ  نوزحم و  دوخ  ياهنادـند  يارب  زا 
بوخ دعس  یلع  يا  دندومرف  مدیسر  رورس  نآ  تمدخ  هب  نوچ  دومرف و  تقفش  نم  هب  دنوادخ  ارم  ياهنادند  متخیر  ار  دعـس  نوچ 

اج هب  ار  دوخ  فحت  ایاده و  عیمج  مدـش  لخاد  نوچ  وش  هناخ  لخاد  هک  دـندومرف  سپ  وت  نادـند  هب  درک  هچ  هک  يدـید  تسیئاود 
زاجعا هلمج  زا  مدش و  دونشوخ  رایسب  مدید 

16 ص :

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


نایلق و رس  فورظ و  نالا  هوک  نآ  زا  تسا و  عقاو  يوضر  سدقم  دهشم  یکیدزن  رد  هک  تسناشارت  گنس  هوک  تیاکح  رورس  نآ 
نآ تکرب  هب  بوغرم و  كزان و  رایـسب  يروخ  ياچ  بابـسا  ناجنف و  لثم  دـنروآ  یم  لـمع  هب  هوک  نآ  زا  رگید  بابـسا  گـید و 
هب كرابم  هیکت  دندش  دابانس  یضارا  لخاد  رورـس  نآ  نوچ  هک  دنک  یملقن  نویع  بحاص  .تسیقاب  مه  نامز  نیا  ات  زونه  ترـضح 

یضاق هاگرد  هب  دنتشادرب و  اعد  هب  ار  كرابم  تسد  رورس  نآ  تقو  نآ  رد  دندروآ  یم  لمع  هب  هوک  نآ  زا  فورظ  هک  دنداد  هوک 
رورـس نآ  دوخ  دعب  دنروآ  یم  لمع  هب  هوک  نیا  زا  هچنآ  امن  كرابم  هوک و  نیا  هب  هدب  عفن  ادـنوادخ  هک  دـندومن  ضرع  تاجاحلا 
نامه زا  دندومن و  یم  خبط  اهگید  نآ  رد  دنتـشاد  هک  یخبط  هچنآ  دنتخاس و  ترـضح  نآ  يارب  زا  اهگید  هوک  نآ  زا  هک  دندومرف 

هب نونکا  هک  لبج  ود  هک  هدـش  لقن  باسنالارحب  باتک  زا  دـش و  رهاظ  هوک  نآ  رد  تکرب  رثا  هوک و  نآ  هب  دـنتفای  هار  نامدرم  زور 
رورـس نآ  نآ  زا  دـعب  دـندومن و  فقوت  دابانـس  رب  بیرق  دـندش و  هناور  راربا  ماـما  ناراـسی  نیمی و  رب  دـنراد  راهتـشا  نیگنـس  هوـک 
دهـشم ياه  هزاورد  زا  یکی  لاحلا  هک  تسنیا  رهاظ  دـندمآ و  دوب  هبطحق  ندـیمج  هب  قلعتم  هک  ناقون  يوس  هب  هوک  نآ  زا  ناـیملاع 

ندـب زا  ار  دوخ  كرابم  ياهتخر  دندیـسر  ناقون  هب  نوچ  دـشاب و  هیرق  نیا  ناـکم  تهج  هب  تسناـقونب  یمـسم  هک  يوضر  سدـقم 
نآ دحل  زا  دـعب  دـیوشب  هک  دـنداد  دوخ  زینک  هب  ار  اهـسابل  نآ  دـیمخ  دـیامن  وش  تسـش و  هک  دـنداد  دـیمب  دـندومن و  نوریب  رهطم 
نآ تمدخ  هب  دـیمح  متفای  اضر  ماما  بیج  رد  ار  هعقر  نیا  تفگ  داد و  دـیمح  تسدـب  هعقر * نویع  تیاور  قفاوم  دـمآ و  كزینک 
درک ضرع  دـیمح  تسا  منم  اب  هشیمه  هک  تسیزرح  نیا  هک  دـندومرف  رورـس  نآ  تسیچ  هعقر  نیا  هک  دومن  ضرع  نیقیرف  دومحم 
طرش زا  تافا و  هراکم و  زا  ار  صاخشا  همه  دراد  یم  هاگن  زرح  نیا  هک  دندومرف  رورس  نآ  نادرگ  فرشم  زرح  نیا  تفارش  هب  ارم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  .تسا  مسق  نیا  هب  زرح  نآ  دـندومرف و  تمحرم  دـیمح  هب  ار  زرح  نآ  دـشاب و  وا  بیج  رد  هاگ  ره  ناـطیش 
يرشب و یلع  (1) و ال  كرصب کعمس و  یلع  ریصبلا  عیمسلا  هللااب  تذخا  یقتریغ  وا  ایقت  تنک  نا  کنم  نمحرلاب  ذوعا  ینا  هللا  مسب 

ترتس یبر  ینقزر  ام  یلع  یلها و ال  یلع  یماظع و ال  یلع  یبصع و ال  یلع  ـال  یتنحم و  یلع  ـال  یمد و  یلع  ـال  یمحل و  یلع  ـال 
نم لیفارـسا  يراسی و  نع  لیئاکیم  ینیمی و  نع  لیئربج  هنعارفلا و  ناطلـس  نم  هللا  ءایبنا  نم  ربرتسا  يذـلا  هوبنلا  رتسب  کـنیب  ینیب و 
نا کـتانا  هلهج  بلعی  ـال  مهللا  ینع  ناطیـشلا  عـنمی  ینم و  کـعنمی  یلع  عـلطم  هللا  یماـما و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یئارو و 

رهطم و هعقب  تمس  هب  هجوت  نانع  نآ  زا  سپ  تاجنلا  کیلا  مهللا  تاجنلا  کیلا  مهللا  تاجتلا  کیلا  مهللا  ینفحتـست  ینرـضتسی و 
كرابم تسد  هب  هجرد  شرع  هفیرـش  هعقب  نآ  رد  لوخد  زا  دعب  سپ  دـندومن  دوب  هینوراهلا  هعقب  هب  روهـشم  هک  دوخ  رونم  عجـضم 

بانج هک  دـشاب  دوز  دـش و  مهاوخ  نوفدـم  اـج  نیمه  رد  تسنم و  تبرت  نیا  دـندومرف  دندیـشک و  هعقب  نآ  بناـج  هب  یطخ  دوخ 
مالـس هدننک و  ترایز  ارم  دنک  یمن  ترایز  هک  ادخ  هب  مسق  دهد و  رارق  نم  نایعیـش  دش  دمآ و  لحم  ار  ناکم  نیا  ثیدح  سدـقا 

لها ام  تعافـش  هب  دوش  یم  نایملاع  دـنوادخ  تمحر  نارفغ و  بجوتـسم  هکنیا  رگم  نم  نیرئاز  زا  هدـننک  مالـس  نم  رب  دـنک  یمن 
یلیوط هدجس  دندناوخ و  اعد  دندروآ و  ياجب  زامن  تعکر  دنچ  دندومن و  هلبق  بناج  هب  كرابم  يور  زا  دعب  مالـسلا و  مهیلع  تیب 

تمدخ رد  یصخش  هک  تسا  روکذم  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  ًاضیا  دندش و  نومام  يوس  هب  هجوتم  دندرک و 
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رد دیوگ  یم  صخـش  دندش  رورم  بناج  يامیپ  هلحرم  روباشین  زا  هک  یتقو  ات  دوب  رورـس  نآ  تامدـخ  لوغـشم  دوب و  راوگرزب  نآ 
نآ دنتفر  هار  زا  هلحرم  نوچ  مدش  هناور  تعیاشم  لیبس  رب  رورـس  نآ  تمدخ  رد  زاب  دـندش  نوریب  سخرـس  زا  بانج  نآ  هک  یتقو 
يا دنتفگ  دندومرف و  یتافتلا  رظن  صخش  نآ  بناج  هب  دندروآ و  نوریب  يرامع  زا  ار  دوخ  كرابم  رس  تفرعم  تعیرش و  هار  يداه 

تیادف دومن  ضرع  صخـش  نآ  يدروآ  ياج  هب  دوب  بجاو  وت  رب  هک  يردـق  هب  درگ  رب  تسین  یتیاهن  تعیاشم  يارب  زا  ادـخ  هدـنب 
دیامرف نایب  راب  رهوگ  نابز  زا  یثیدـح  س )  ) ارهز همطاف  تا  هدـج  نینموملاریما و  بانج  و  ص )  ) ربمغیپ بانج  تدـج  قح  هب  موش 

بلاط ار  صخش  نآ  نوچ  نیقی  هار  يداه  نآ  موش  صخرم  امش  تداعس  رسارس  تمدخ  زا  ددرگ و  وجم  نیا  بلق  يافش  ثعاب  هک 
نینچمه شراوگرزب و  ردپ  زا  مراوگرزب  ردپ  ام  هب  داد  ربخ  هک  دندومرف  دندومن و  زاب  كرابم  بل  داشرا  هب  دید  تیادـه  تفرعم و 

نیا دـیوگب  سک  ره  تسا  نم  مسا  هللا  الا  هلا  دومرف ال  تیدـحا  سدـقا  بانج  هک  دـندومرف  ترـضح  نآ  و  ص )  ) ربمغیپ بانج  اـت 
دیوگ فلؤم  نم  باذـع  زا  تسا  نمیا  دـش  نم  نصح  لخاد  هک  یـسک  دوش و  یم  نم  نصح  لخاد  یبلق  صالخا  اب  ار  هبیط  هملک 

رد ار  تیدحا  هاگرد  برقم  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  تسا  روکذـم  نویع  رد  هک  يوره  حـلاص  نب  حالـسلادبع  ثیدـح  زا  هک 
دشاب و هداتفا  قافتا  ورم  هب  دورو  زا  لبق  شخرـس  رد  رورـس  نآ  ندومن  سبح  هک  تسا  نیا  رهاظ  دندوب و  هدومن  سوبحم  سخرس 

نومام زا  ات  دنشاب  هتشاد  هاگن  ناکم  نآ  رد  ار  رورس  نآ  هک  دراد  لامتحا  دوش و  یمن  مولعم  ثیدح  زا  سبح  تدم  ریدقت  يا  یلع 
اضر ماما  بانج  هب  نومام  هک  تسا  هدومن  تیاور  يوره  تلص  ابا  هک  تسا  روکذم  نویع  رد  دیامن و  رما  هچ  هک  دسرب  يربخ  نود 

وت منیب  یم  ار  وت  تدابع  ار و  وت  عرو  ار و  وت  دهز  ار و  وت  لضف  ار و  وت  ملع  متخانـش  نم  هک  قیقحت  هب  هللا  لوسر  نبلای  درک  ضرع 
دیما ایند  رد  دهز  هب  میامن و  یم  رخف  تیدحا  سدـقا  بانج  یگدـنب  هب  دـندومرف  بانج  نآ  سپ  مدوخ  زا  تفالخ  هب  وت  راوازـس  ار 

دزن رد  ار  تعفر  مراد  دیما  ایند  رد  عضاوت  ببس  هب  ار و  میانغ  هب  زوف  مراد  دیما  مراحم  زا  عرو  ببس  هب  ایند و  رـش  زا  ار  وت  اخب  مراد 
نآ مهد  رارق  تفالخ و  زا  ار  دوخ  میامن  لزع  هکنیا  منیب  یم  نم  هک  قیقحت  یتسرد و  هب  سپ  درک  ضرع  نومام  سپ  یلاـعت  يراـب 

تهج هب  تسا  هداد  رارق  ادخ  وت و  يارب  زا  تفالخ  نیا  هدوب  ربکا  دندومرف  بانج  نآ  سپ  ار  امـش  مبیامن  تعیب  امـش و  تهج  هب  ار 
ریغ يارب  ار  نآ  یهد  رارق  وت و  رد  ار  سابل  نآ  ادـخ  تسا  هدیـشوپ  هک  ار  یـسابل  ینک  علخ  هکنیا  وت  يارب  زا  تسیمن  زیاج  سپ  وت 
وت يارب  زا  تسین  هک  ار  يزیچ  نم  يارب  زا  یهد  رارق  هکنیا  وت  يارب  زا  تسین  زیاج  سپ  وت  يارب  زا  تفالخ  تسا  هدوبن  رگا  دوخ و 

میامن یمن  لوبق  زگره  ًاعوط  ار  رما  نیا  هک  دندومرف  سپ  رما  نیا  لوبق  زا  امـش  يارب  زا  تسا  دـبال  هللا  لوسر  نبای  درک  ضرع  سپ 
تفالخ لوبق  رگا  سپ  درک  ضرع  سای  زا  دـعب  سپ  دـش  سویام  ات  دومن  يرایـسب  تدـهج  باب  نیا  رد  زور  دـنچ  نوعلم  نآ  سپ 

هب لقتنم  نم  زا  دعب  تفالخ  هکنیا  ات  نم  دهعیلو  امـش  دیـشاب  دوب  سپ  میامن  تعیب  امـش  هب  نم  هک  دینک  یمن  تباجا  دیئامرف و  یمن 
ع)  ) نینمؤملاریما بانج  زا  دوخ  نیرهاظ  ءابآ  زا  ارم  درک  ثیدح  مراوگرزب  ردپ  هک  ادخ  هب  مسق  هک  دـندومرف  ترـضح  ددرگ  امش 
رب دومن  دنهاوخ  هیرگ  دش و  مهاوخ  دیهش  افج  رهز  هب  هک  یتلاح  رد  مور  یم  نوریب  ایند  زا  وت  زا  شیپ  نم  هک  ص )  ) ادخ لوسر  زا 

نم
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نباـی درک  ضرع  دومن و  هیرگ  نوماـم  سپ  دیـشرلا  نوراـه  بنج  رد  تبرغ  نیمز  رد  موش  یم  نوفدـم  نیمز و  نامـسآ و  هکئـالم 
ع)  ) اضر ماما  بانج  سپ  مشاب  هدـنز  نم  هکنآ  لاح  امـش و  هب  دـیامن  يدـب  هک  دـشاب  رداق  ای  ار  امـش  دـشکب  هک  تسیک  هللا  لوسر 

نبای دومن  ضرع  نومام  سپ  ارم  دـشکب  هک  یـسک  نآ  تسیک  هک  میوگ  یم  هنیآ  ره  میوگب  هکنیا  مشاـب  هساوخ  هاـگره  دـندومرف 
مدرم هکنیا  ات  دـیئامن  عفد  دوخ  زا  ار  رما  نیا  هک  دـیراد  هدارا  تاملک  نیا  هب  مراد و  یمن  رب  وت  زا  تسد  اهوگتفگ  نیا  هب  هللا  لوسر 

ما هتفگن  غورد  هدومن و  قلخ  ارم  ادخ  ارم  هک  ینامز  زا  زگره  هللا  دندومرف و  ترـضح  نآ  سپ  دیراد  ایند  رد  دهز  امـش  هک  دنیوگب 
ترـضح تسیچ  نم  هدارا  دوـمن  ضرع  نوماـم  يراد  هدارا  هچ  وـت  هک  مناد  یم  هـنیآ  ره  نـم  اـیند و  تـهج  هـب  ما  هدوـمنن  دـهز  و 

نیا وت  دـصق  هک  دـندومرف  ترـضح  ناما  تسا  وت  يارب  زا  یلب  درک  ضرع  نومام  تسه  نم  يارب  زا  یناما  یتسار  رد  ایآ  دـندومرف 
دومن لوبق  هنوگچ  هک  دننیب  یمن  ایآ  دوب  هدومن  وا  كرت  ایند  هکلب  ایند  رد  دوب  هدومنن  دهز  یـسوم  رـسپ  هک  دنیوگب  مدرم  هک  تسا 

رد ارم  دیزادنا  یم  امش  هشیمه  هک  دومن  ضرع  مالک و  نیا  زا  نومام  دومن  بضغ  سپ  تفالخ  رد  عمط  تهج  هب  ار  يدهع  تیالو 
الاو اهبف  يدومن  يدهع  تیالو  لوبق  هاگره  هک  ادخ  هب  مسق  دیـشاب  یم  نمیا  نم  توطـس  زا  امـش  ار و  نآ  مراد  شوخان  هک  يزیچ 

هک دـندومرف  بانج  نآ  تقو  نآ  رد  سپ  منز  یم  ار  تندرگ  الاو  اهبف  دـیدروآ  اجب  هاـگره  سپ  رما  نیا  رب  ار  وت  میاـمن  یم  راـبجا 
نکب سپ  تسا  نینچ  رما  هاگره  سپ  مزادنایب  هکلهم  هب  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  هکنیا  زا  تسا  هدرک  یهن  ارم  تیدحا  سدـقا  بانج 
مـشاب هدوب  ار و  يدحا  میامنن  لوزعم  ار و  يدحا  دیامنن  بوصنم  هک  یطرـش  هب  ار  دهع  تیالو  میامن  یم  لوبق  نم  یهاوخ و  هچنآ 

هک یتلاح  رد  دهعیلو  ار  ترضح  نآ  دادرارق  طورش و  نیا  هب  ترضح  نآ  زا  نومام  دش  یـضار  سپ  دوش  لحم  رود  زا  تاروما  رد 
هک هدومن  لقن  هفرع  نب  دمحم  زا  رگید  ثیدح  همحرلا  هیلع  قودص  ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  ار و  وا  دنتـشاد  شوخان  ترـضح  نآ 
نآ سپ  نوماـم  دـهع  تیـالو  رد  لوخد  رب  ار  وـت  تشاداو  هچ  هللا  لوـسر  نباـی  هک  اـضر  ماـما  باـنج  هب  مدوـمن  ضرع  دـیوگ  یم 

هدومن تیاور  همغلا  فشک  باـتک  رد  .يروش  رد  لوخد  رب  ار  نینمؤملاریما  نم  دـج  تشاداو  هک  يزیچ  نآ  هک  دـندومرف  ترـضح 
کلم و اداـبم  هک  دندیـسرت  یم  دوش و  نوماـم  دـهعیلو  ترـضح  نآ  دنتـساوخ  یمن  هک  یـصاخشا  نوماـم و  صاوخ  زا  یـضعب  هک 

ندومن مالس  رد  دندومن  تردابم  ناشیا  دش  یم  دراو  ملاع  رورس  نآ  هک  تقو  ره  رما  لیاوا  رد  دور  نوریب  نومام  تسد  زا  تفالخ 
تقو ره  هک  دنداد  رارق  نینچ  دوخ  اب  صاخـشا  نآ  یتدم  زا  دعب  دوش و  لخاد  رورـس  نآ  ات  دنتـشاد  یم  رب  ار  هدرپ  رورـس و  نآ  رب 

ترضح نآ  هک  دندوب  هتسشن  يزور  هکنیا  ات  دندومن  مزج  مزع  دنرادن و  رب  ار  هدرپ  دنیامنن و  مالس  دوش  لخاد  نومام  رب  رورس  نآ 
ناشیا دش  لخاد  رورس  نآ  نوچ  دوش  لخاد  رورس  نآ  هک  دندومن  دنلب  ار  هدرپ  هتـسج و  دوخ  ياج  زا  رایتخا  یب  دش  دراو  ناشیا  رب 

رب ار  هدرپ  دیایب  رورـس  نآ  رگید  تبون  هاگ  ره  هک  دـندش  قفتم  مزع  نیا  رب  زاب  دـیدومن  نینچ  ارچ  هک  دـندومن  تمالم  ار  رگیدـکی 
سپ دنتشادن  رب  ار  هدرپ  نکیلو  دندرک  مالس  سدنتساوخرب و  رایتخا  یب  ناشیا  دش  دراو  نومام  رب  رگید  راب  رورـس  نآ  نوچ  دنرادن 

دش و تکاس  داب  درب  فیرشت  رورس  نآ  نوچ  دنرادرب  ار  هدرپ  ناشیا  هکنآ  زا  رتشیب  تشادرب  هدرپ  دمآ و  هک  داتسرف  يدنت  داب  نوچ 
تلزنم و هچ  یلاـعت  قح  هک  دـیدید  هک  دـنتفگ  سپ  دـندومن  ندـمآ  نوریب  هدارا  رورـس  نآ  نوچ  دومن و  دوع  دوـخ  ياـج  هب  هدرپ 

هدومرف وا  رخسم  ار  داب  هدومرف و  اطع  صخش  نیا  هب  تلالج 
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هدـیقع هدومن و  وفع  راهظا  دـندمآ و  رورـس  نآ  دزن  هب  دنتـشگرب و  دوخ  هدـیقع  زا  ناشیا  سپ  دوب  هدومن  نامیلـس  يارب  زا  هچناـنچ 
دراو ورم  هب  نامیا  لها  هودق  نآ  هک  یتقو  رد  هک  تسیورم  رگید  قیرط  هب  نویع  رد  ًاضیا  دـیدرگ و  هدایز  رورـس  نآ  قح  رد  ناشیا 
درم نآ  يدـهعیلو  لوبق  هک  دـش  یعدتـسم  اضر  ماما  بانج  زا  دومن و  رورـس  نآ  میرکت  میظعت و  تیاـهن  ارهاـظ  نوماـم  دـندیدرگ 

هلحرم نیا  زا  عانتما  وا  هب  رورـس  نا  دوب و  درم  نآ  رورـس و  نآ  نایم  نخـس  نیا  ًاـمود  هکنیا  اـت  دومن  یمن  لوبق  رورـس  نآ  دـیامن و 
رما هک  تسا  نیا  طورش  هلمج  زا  هک  یطورـش  هب  میامن  یم  لوبق  هک  دندومرف  دندش  دبال  هرخالاب  رورـس  نآ  هک  نوچ  سپ  دندومن 
لقن ءاـیلوالا  هرجـش  باـتک  رد  دومن و  لوبق  نود  نوماـم  مرواـین  اـجب  وت  تاروما  رد  لیدـبت  رییغت و  منکن و  مکح  میاـمنن و  یهن  و 

رد همیظع  هداسوورد  نایم  رد  ار  رورـس  نآ  نوماـم  دـندروآ  فیرـشت  نوماـم  سلجم  هب  رورـس  نآ  هک  هبنـشجنپ  زور  رد  هک  هدومن 
لوا هک  دومن  رما  سابع  دوخ  رسپ  نومام  دندوب  هدرک  لیامح  ریشمش  دندوب و  هدیـشوپ  زبس  سابل  رورـس  نآ  دیناشن و  سلجم  ردص 

داد و مدرم  هب  اهتعلخ  دندرک و  راثن  رورس  نآ  رب  دندروآ و  رایسب  زیناند  مهارد و  هک  دومن  رما  دیامن و  تعیب  رورس  نآ  هب  دزیخرب و 
رب اسب  ناشیا  زا  دعب  داد و  سابع  ینیدعب  داد و  نییولعب  الوا  يرایسب  رئاوج  هلـص و  دندناوخ و  اه  هبطخ  دنتـساوخرب و  ابطخ  ارعش و 

لاـنمک رد  هبطخ  تساوخرب و  رورـس  نآ  سپ  ناوخب  هبطخ  زیخرب و  هک  دومن  ضرع  اـضر  ماـما  ترـضح  هب  نآ  زا  دـعب  سپ  مدرم 
امـش رب  ار  ام  سانلا  اهیا  هک  یهانپ  تلاسر  ترـضح  رب  دورد  یهلا و  ياـنث  دـمح و  زا  دـعب  دومرف  هک  دومن  ادا  تغـالب  تحاـصف و 

ام رب  دیناسر  ام  رب  ار  ام  قح  امش  رگا  سپ  رورس  نآ  ببس  هب  تسا  یقح  ام  رب  ار  امش  و  ص )  ) ادخ لوسر  ببـس  هب  دشاب  یم  یقح 
دعب يراب  دشن  عومسم  رورس  نآ  زا  نخس  نیا  زا  ریغ  رگید  نخس  سلجم  نآ  رد  میناسرب و  امش  هب  ار  امش  قح  هک  دوش  یم  بجاو 

هک هایـس  سابل  نامدرم  دنداد و  شیپ  هلاس  کی  ار  دوخ  دوعـسم  ان  دومنج  درک و  اسع  تاس  روس  دومن  رما  يدـهع  تیالو  داقعنا  زا 
دنزاس ادا  هبطخ  رورس  نا  فیرش  مان  هب  ءابطخ  دوخ  ورملق  رد  هک  دومن  رما  دنشوپب و  زبس  سابل  هکلب  دنـشوپن  دوب  سابعلا  ینب  راعش 

درم زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  دـنیامن و  نیزم  ترـضح  نآ  فیرـش  مان  هب  ار  زیناـند  مهارد و  هوجو  اـهناوخ  بارـض  عیمج  رد  و 
نیمز رد  هک  هنهک  هعلق  رد  سغداب  مدرم  زا  یصخش  راثآ  ضیف  راکرـس  یلوتم  نسحم  ازریم  مایا  رد  هک  تسا  هدومن  لقن  هقث  حلاص 

نب ماـشه  ماـن  هب  یکی  فراـعتم  ياهیفرـشا  نزو  هب  دوـب  مین  گـنر و  راـهچ  یفریـص  راـیع  هب  هک  دوـب  هتفاـی  یفرـشا  دـنچ  دوـب  ورم 
هللااب نوماملا  نیدـلا  هللا و  کلملا  دوب  نیا  مقارز  نآ  شقن  دوب و  يد  برـضنا  نود و  نومام  مان  هب  ددـع  دـنچ  ناورم و  کلملادـبع 
بنج رد  رورس  نآ  يارب  زا  هناخ  دومن و  جیوزت  ترضح  نآ  هب  ار  بیبح  ما  دوخ  رتخد  نیملـسملا و  ماما  اضرلا  هفیلخ  نینمؤملاریما 

نآ هناخ  هب  نوعلم  نآ  رگید  زور  کی  دـندروآ و  یم  فیرـشت  یقـش  نآ  هناخ  هب  ترـضح  نآ  زور  کـی  داد و  بیترت  دوخ  هناوخ 
مـسق نیا  هب  رورـس  نآ  ندومن  لوبق  زا  دعب  نومام  هک  هدش  لقن  یئاهب  خیـش  لوکچک  هربتعم و  بتک  زا  یـضعب  رد  دمآ و  ترـضح 
بقلم اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  هب  نوراه  نینمؤملاریما  هللااب  دیـشر  نب  هللادبع  نینموملاریما  هللااب  نوماملا  رما  تشون  یمقر 

ای صقاف  هتوم  دـعب  هویح و  نیح  یف  همامالا  هفالخلاب و  ءالو  نینمؤملا  دیـس  نیملـسملاریما و  هئاضقب  یـضارلا  هللا و  نیدـلا  يداه  هب 
هلدب نمف  يدالوا  یجاوزا و  يدیبع و  یئاما و  يداقع و  یعایـض و  ینئازخ و  یکلم و  یلام و  یلها و  یف  صاق  امب  تنا  اضرلا  یلع 

هللا هنعلف  هعمس  ام  دعب 
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مسق نیا  هب  نود  نومام  هدومن  لقن  سارف  وبا  هدیصق  حراش  هچنآ  اما  هتاکرب و  هللا و  همحر  لداعلا و  مامالا  اهیا  کیلع  مالسلا  هیلع و 
نب یـسوم  نب  یلعل  نینمؤملاریما  دیـشرلا  نوراه  نب  هللادبع  هبتک  باتک  اذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب   (1) دهعلا تیالو  ءاشنا  تشون 

مهرخاب و مهل  وارشبی  هیلا  نیبدان  هیلع و  نیلا  دالسر  هدابع  نم  یفطصا  انید و  مالـسالا  لجوزع  هللا  ناف  دعب  اما  مالـسلا  مهیلع  رفعج 
نم عاطقنا  ملعلا و  نم  سورد  لسرلا و  نم  هرتف  یلع  ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  یلا  هللا  ریبدـت  تهتنا  یتح  مهیـض  ام  مهیلاـت  قدـصی 
نم لطابلا  هیتای  يذـلا ال  زیزعلا  هباتک  هیلع  لزنا  مهیلع و  اـنمیهم  مهل و  ًادـهاش  هلعج  نییبنلا و  هب  متخف  هعاـسلا  نم  بارتقا  یحولا و 

هغلابلا هجحلا  هل  نوکتل  رما  یهن و  رذنا و  وردخ  ودـعو  اودـعو  مرح و  دـحا و  امب  دـیمح  میکح  نم  لیزنت  هفلخ  نم  هیدـی و ال  نیب 
هنـسحلا هظعوملا  همکحلاب و  هلیبس  یلا  یعد  هتلاسر و  هللا و  نع  غلبف  هنیب  نع  یح  نم  ییحی  هنیب و  نع  کله  نم  کیلهل  هفلخ  یلع 

اهزع و اهمامتا و  هفالخلا و  ای  نیملـسملا  رما  مامتا  نیدلا و  ماوق  لعج  هلاسرلا  یحولا و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمب  لعت  هللا  متخ  و 
یلعف هودـع  اهب  دـهاجب  هتنـس و  مالـسالا و  عیارـش  هدودـح و  عت و  هللا  ضیارف  اهب  ماقب  یتلا  هعاطلاب  یلاعت  هللا  قحب  ماـیقلا  اـهماظن و 

هللا قح  رماغا  یلع  مهتنواعم  مهئافلخ و  هعاط  نیملسملا  یلع  هدابع و  هنید و  نم  مهاعرتسا  مهظفختسا و  امبف  هتعاط  یلاعت  هللا  ءافلخ 
نیملـسملا و لـبح  برطـضا  کـلذ  فـالخ  یف  هفلـالا و  عمج  نیبلا و  تاذ  حالـص  ءامدـلا و  نقح  دبـسلا و  نما  هلدـع و  یلاـعت و 

هنمئا هضرا و  یف  یعت  هللا  هفلختسا  نم  یلع  قحف  نیراذلا  نارسخ  هملکلا و  قرفت  مهودع و  ءالعتـسا  مهنید و  رهق  مهتلم و  فالتخا 
قحلاب و مکحی  هنع و  هلئاسو  هیلع  هقفاوم  صت  هللا  امل  یلقعی  هتعاط و  عت و  هللا  ءاضر  هیف  ام  رثؤی  هسفن و  عت  هللا  دـهجی  نا  هفلخ  یلع 

سانلا نیب  مکحاف  ضرالا  یف  هفیلخ  كانلعج  انادواد  ای  دواد  هیبنلا  لوقی  لجوزع  هللا  ناف  هدـلق  هعت و  هللا  هلمح  اـمیف  لدـعلاب  لـمعی 
لاق باسحلا و  موی  اوسن  اـمب  دـیدش  باذـع  مهل  هللا  لـیبس  نع  نولـضی  نیذـلا  نا  هللا  لـیبس  نع  کلـضیف  يوهلا  عبتت  ـال  قحلاـب و 

نا تفوختل  تارفلا  یطاشب  هلخس  تعاض  وبل  لاق  باطخلا  نبرمع  نا  انغلب  نولمعی و  اوناک  امع  نیعمجا  مهنلئسنل  کبر  وف  لجوزع 
یلع ریبک و  رما  یلع  ضرعیل  عت  هللا  نیب  هنیب و  امیف  هلمع  یلع  فوقوملا  هسفن  هصاخ  نع  لوئـسملا  نا  هللا  میا  اهنع و  عت  هللا  ینلئـسی 

هیف ام  یلا  هیادهلا  دیدشتلا و  همعلا و  قیفوتلا و  یف  هیبغرلا  عزفلا و  هیلا  هفـشلا و  هللااب  رمالا و  هیاعر  نع  لوئـسملاب  فیکف  میظع  رطخ 
نم هضرا  یف  هقئالخ  نم  هدابع  هنید و  یف  عت  هللا  محـصنا  هسفنل و  همالا  رظنا  همجرلا و  ناوضرلاـب و  عت  هللا  نم  زوفلا  هجحلا و  توبث 

هراتخی هدهع و  هیلوب  نمیف  هرظن  هیاودهجا و  اهدعب و  مایا و  هدـم  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیبن  هیـس  هباتک و  یلاعت و  هللا  هعاطب  لمع 
نم عت  هللا  نذاب  نم  الاو  مهئامد  نقح  مهتعش و  مل  مهتفلا و  عمج  یف  اعزفم  مهل و  املع  هبـصنی  هدعب و  مهتیاعر  نیملـسملا و  هئام  ال 

مالـسالا و رما  مامت  نم  هفالخلا  دـعب  دـهعلا  لعج  لجوزع  هللا  ناـف  مهنع  ناطیـشلا  عزن  عفر  مهفـالتخا و  مهنیب و  تاذاـسف  مهتقرف و 
هللا ضقن  هیفاعلا  رب  تلمـش  همعنلا و  هب  تمظع  انم  مهدعب  نم  هل  هنوراتخی  امل  دیکوت  نم  هئافلخ  مهلا  هلها و  حالـص  هزع و  هلامک و 

لها رکم  کلذب  عت 
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اب راوگرزب و  نآ  سدقم  سدهـشم  مادخ  زا  یـضعب  دندمآ  هامتـسرر  نیعبـس  هنـس  رد  هک  هدومرف  همغلا  فشک  رد  هک  نادب  (1 - ) 1
دوب هتخاس  حـضوم  دوخ  كرابم  طخ  هب  ع )  ) اـضر ماـما  نآ  رهظ  رد  دوب و  هتـشون  دوخ  تسد  هب  نوماـم  هک  هماـن  دـهع  دوب  ناـشیا 
مدرک لقن  فرح  هب  فرح  یهلا و  لضف  مرک و  زا  مدرک  ادیپ  نآ  رب  فوقو  مداهن و  هدید  رب  ار و  ترضح  نآ  مالتا  عضاوم  مدیسوب 

.هرخآ یلا  باتک  اذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسنیا  دوب  نومام  طخ  هب  هچنآ  و 
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لقث اهقاذـم و  هعاشب  ربخاف  هفالخلا  هیلا  تضفا  ذـنم  نینمؤملاریما  لزی  مل  هنتفلا و  یف  ضبرتلا  هقرفلا و  یف  یغبلا  هوادـعلا و  قافنلا و 
هنیع و رهـسا  هندـب و  بصناف  اهنم  هلمح  امیف  هتبقارم  یلاعت و  هللا  هعاط  طابترا  نم  اهدـلقت  نم  یلع  بجی  ام  اهتؤم و  دـش  اـهلمحم و 
ضفخلا و نم  کلذ  هعنم  هنـسلا و  باتکلا و  هماقا  لدـعلا و  رـشن  رمالا و  حالـص  نیکرـشملا و  عمق  نیدـلا و  زع  هیف  امیف  هرکف  لاطا 

هیاعر هدهع و  هیالوالا  راتخم  هدابع و  هنید و  یف  هل  ًاحـصانم  عت  هللا  یقلی  نا  هبحم  هنع و  هلئاسم  عت  هللا  امب  املع  شیعلا  ؤنهم  هعدلا و 
هراختسالا یف  یلاعت  هللا  ایحایم  هقح  عت و  هللا  رما  یف  مایقلل  مهلاجرا  هلمع و  هنید و  هبعر و  یف و  هیلع  مدقی  نم  لضفا  هدعب  نم  همالا 

سابع نب  هللادبع  دلو  نم  هتیب  لها  یف  هسامتلا  هبلط و  یف  ًالمعم  هراهن  هلیل و  ءانآ  یف  هتعاط  هاضر و  هیف  ام  ماهلا  هتلئـسم  کلذ و  یف 
هرما هیلع  یفخ  نمع  هلئـسملا  یف  اغلابم  هملع و  یلع  مهنم  هبهذـم  هلاـح و  ملع  نمم  ًارـصتقم  هرظن  هرکف و  بلاـطیبا  نب  یلع  دـلو  و 
تناک هلئاسم و  مهدنع  ام  فشک  هنیاعم و  مهلاوحا  ربتـسا  هدهاشم و  مهرابخا  یلتبا  هفرعم و  مهروما  یـصقتسا  یتح  هتقاط  هدـهج و 

نب دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  ًاعیمج  نیتیبلا  یف  هدالب  هدابع و  یف  هفخ  ءاضق  یف  هسفن  هداهج  عت و  هللا  هراختـسا  دعب  هتریخ 
ایندـلا و نم  هیلخت  صلاخلا و  هدـهز  رهاظلا و  هعرو  عفانلا و  هملع  عرابلا و  هلـضف  نم  اراـملا  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع 

نم رب  هفرعی  لزی  مل  امل  هعماج و  هیف  هملکلا  هقفتم و  هیلع  نسلالا  هئطاوتم و  هیلع  رابخالا  لزت  مل  ام  هل  نابتـسا  دق  سانلا و  نم  ملـست 
هل اراثیا  هلعف  یلاعت  هللا  ملع  ذا  کلذ  یف  عت  هللا  هریخب  اقثا  هدعب و  نم  هفالخلا  هعبلاب و  هل  دعقف  الهکم  اثدح و  ایشان و  اعفای و  لضفلا 

یعد نیملاعلا و  برل  هیف  سانلا  موقت  يذلا  مویلا  یف  هاجنلا  هجحلا و  تابث  همالـسلل و  ابلط  نیملـسملا و  مالـساللا و  رظن  نیدـلل و  و 
یلع عت  هللا  هعاط  نینمؤملاریما  راثیاب  نیملاع  نیرورسم  نیعرـسم و  هوعیابق  همدخ  هداوق و  هتـصاخ و  هتیب و  لها  هدلو و  نینمؤملاریما 
لها رـشعم  اوعیابف  نینمؤملاریما  دـنع  اـضر  ناـک  ذا  اـضرلا  هامـس  هبارق و  برقا  ًاـمحر و  کبـشا  وه  نمم  مهریغ  هدـلو و  یف  يوهلا 
یلع یسوم و  نب  یلع  هدعب  نم  اضرللا  نینمؤملاریمال و  نیملسملا  هماع  هدنج و  هداوق و  نم  هضورخملا  هنیدملاب  نم  نینمؤملاریما و 

نینمؤملاریما دارا  امب  نیملاع  مکرودص  اهل  هحرـشنم  مکیدـیا  اهیلا  هطوسبم  رتعیب  هدابع  هنیدـل و  هئاضق  نسح  هتکرب و  عت و  هللا  مسا 
هـصرح مکتیاعر و  یف  هقح  ءاضق  نم  نینمؤملاریما  مهیهلاسم  یلع  عت  نیرکاش هللا  اهیف  مکل  هسفنلا و  رظنلا  عت و  هللا  هعاـط  رثا  اـهب و 

عمق مکنید و  هوق  مکروغث و  دش  مکتعـش و  مل  مکئامد و  نقح  مکتفلا و  عمج  یف  کلذ  هدـئاع  نیجار  مکحالـص  مکدـشر و  یلع 
طخلا متفرع  عت  هللا  متدمحو  هیلا  متعراس  نا  نم  الا  هناف  نینمؤملاریما  هعاط  عت و  هللا  هعاط  یلا  اوعراسف  مکروما  هماقتـسا  مکودـع و 

.ریتام يدحا و  هنس  ناضمر  رهش  نم  نولخ  عبسل  نینثالا  موی  یف  نومامالا  هللادبع  هدیب  بتک  رشنا و  هیف 

دهعلا هیالول  اضرلا  لوبق 

میحرلا (1) نمحرلا  هللا  مسب 

نیرهاطلا نیبیطلا  هلآ  (2) و  دمحم یلع  هللا  یلـص  رودـصلا و  یفخت  ام  نیعالا و  هنئاخ  ملعی  هئاضل  دار  ءاشی ال  امل  لاعفلا  دـمحلا هللا 
نا اضرلا  یسوم  نب  یلع  انا  لوقا و 

22 ص :

هللا مسب  دوب  نیا  ع )  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  طـخ  هب  دوب  هدـش  موقرم  دـهع  رهظ  رب  هچنآ  هک  هدومن  لـقن  همغلا  فشک  رد  1)و  - ) 1
.هرخآ یلا  میحرلا  نمحرلا 
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نییبنلا متاخ  (2 - ) 2
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تفلت و دـق  اهایحا و  لب  تعزف  ًاسوفن  نما  تعطق و  اماحرا  لـصوف  هریغ  هلهج  اـم  اـنقح  نم  فرع  داـشرلت  دـقفو  دادـسلاب و  یلاـعت 
لعج هنا  نینـسحملا  رجا  عییـضی  نیرکاشلا و ال  هللا  يزجیـس  هریغ و  نم  ءازج  دـیری  نیملاعلا ال  براض  ًایعبتم و  ترقتف  تاذا  اـهانغا 
لحا همیرح و  حابا  دقف  اهقاثیا  عت  هللا  بحا  هورع  مصق  وا  اهدشب  عت  هللا  رما  هدقع  لح  نمف  هدعب  تیقب  نا  يربکلا  هرمالاو  هدهع  یلا 
اهدعب ضرتعی  مل  تاتلفلا و  يالع  هنم  ریـصف  فلاسلا  يرج  کلذب  مالـسالا  همرح  اکهتنم  مامالا  یلع  کلذـب  ایراز  مناک  ذا  همرحم 
دبتست هقیاب  ضهنت و  هصرف  نیقفانملا  دصر  هیلهاجلا و  رما  برقل  نیملسملا و  لبح  برطضا  نیدلا و  تاتـش  نم  افوخ  تامرعلا  یلع 

هتعاطب و هصاخ  سابعلا  ینب  یف  هماع و  مهیف  لمعلا  هفـالخ  ینذـلف  نیملـسملا و  رما  یناـعرتسا  نا  یـسفن  یلع  عت  هللا  تلعج  دـق  ور 
هضئارف و رتح  ابا  عت و  هللا  دودح  هتکفس  ام  الا  الام  اجرف و ال  حیبا  ًامارح و ال  ًامد  کقـسا  نا ال  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هعاط 

اذا دهعلاب  اوفوا  لوقی و  لجوزع  هناف  هنع  عت  هللا  ینلئسیا  دکؤم  ادهع  یسفن  یلع  کلذب  تلعج  یتقاط و  يدتهج و  هرافکلا  رجنا  نا 
نم هللااب  ذوعا  اضرعتم و  لاکنلل  اقحتـسم و  ریعلل  تنک  تلدب  وا  تریغ  وا  تثدـحا  نا  الوئـسم و  ناک  دـهعلا  نا  دـهعلاب  اوفوا  متلهاع 
دـض یلع  نال  دـیرفجلا  هعماجلا و  نیملـسملل  یل و  هیفاع  یف  هتیـصعم  نیب  ینیب و  لولحلا  هعاـطل و  قیفونتلا  یف  بغرا  هیلا  هطخس و 

نوماملا عم  اضرلا  رما  فیک  هک  تسفرح  تسیب  لاوس  تافورح  نوچ  هک  تسا  نیا  دنا  هتفگ  یـضعب  هچنانچ  هدعاق  نیا  (1) و  کلذ
هدعاق هب  ار  باوج  نیا  جارختسا  نایملاع  رورس  زا  دیاش  تسفرح و  هدزون  دشاب  مومـسملا  بنعلاب  هلتقی  هک  باوج  تافورح  دشاب و 

دوش و یم  لـصاح  دوش  هداد  لزنت  نوچ  دـشاب  هک  لاوـس  لوا  فرح  هک  اریز  دنـشاب  هدوـمن  مکنظ  رهجاو  تاواـسم  لزت و  عـفرت و 
لزنت ي هک  تسا  نیا  باوج  لاوس و  فورح  عیمج  اذـکه و  دوش و  لصاح  دوش  هداد  عفرت  نوچ  دـشاب  یم  لاوس  زا  میود  فورح 
عفرت م عفرتا ل ل  لزنت ا  لزنت ب ع  مم  عفرتا ن  لزنت ع  لزنت ا ض  تاواسما ا ل  لزنت ب  یه و  لزنت  عفرتا ل م  عفرت ت  عفرت ق ف 

نادـب ناردـق  یب  لاـهج و  هک  تسا  نیا  تهج  هب  هتدرواـین  ار  لاوس  زا  فرح  کـی  هکنیا  عفرت م و  لزنت و و  عفرت م م  عـفرت س ا  م 
تسا نیا  هدومرف  جارختسا  هدرب  مامز  هب  نومام  مان  اب  ار  دوخ  كرابم  مان  رورـس  نآ  هک  دنیوگ  نینچ  رفـسج  ياملع  دنوشن و  علطم 

مکحلا نا  مکب  الو  یب  لعفی  ام  يردا  اـم  (2) و  نو ما  لا م  لا ر ض ا م ع  ما ر  تسا ك ي ف  نیا  مامز  مومـسملا و  بیغلاـب  هلتقی 
یلع عت  هللا  تدهـشا  هایا و  ینمـصعی و  هللا  هاضر و  ترثا  نینمؤملاریما و  رما  تلثتما  منکلو  نیلـصافلا  ریخ  وه  قحلا و  صقی  هللا  ـالا 

لضفلا و نب  لهـس  لهـس و  نب  لضفلا  هاقب و  عت  هللا  لاطا  نینمؤملاریما  هرـضحب  یطخب  تبتک  وا  ًادیهـش  هللااب  یفک  کلذـب و  یـسفن 
نیتام و يدحا و  هنس  ناضمر  رهش  یف  نامعنلا  نب  دامح  رمتعملا و  نبرـشب  سرـشا و  نی  یمامت  رهاط و  نب  هللادبع  متکا و  نب  ییحی 

نب لضفلا  بتک  رمتعملا و  نبرشب  نامعنلا و  نب  دامح  رهاط و  نب  هللادبع  کلذک  میالا و  بناجلا  یلع  هتداهش  متکا  نب  ییحی  بتک 
اهبزوجی نا  ناوجری  قاثیملا  هفیحـص  یه  یتلا  هفیحـصلا  هئارق  هئاـقب  عت  هللا  لاـطا  نینمؤملاریمـال  متـسر  رـسیالا  بناـجلا  یلع  لـهس 

اندیس مرحب  طارصلا 

23 ص :

نیا هک  دیوگ  فلؤم  (1 - ) 1
تسا نیا  يدهع  تیالو  لوبق  رد  رورس  نآ  مالک  یقاب  يراب و  (2 - ) 2
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رایخالا ءایلوالا و  رئاس  مشاه و  ینب  وجو  نم  عمسم  يرمب و  داهشالا  سؤر  یلع  ربنملا  هضورلا و  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
ءارآ تضرتعا  تناک  یتلا  ههبـشلا  لطبتل  نیملـسملا و  عیمج  یلع  هجحلا  نینمؤملاریما  بح  وا  امب  مهیلع  هعیبلا  طورـش  ءافیتسا  دـعب 

برـض هرـضخلا و  سبل  داوسلا و  حرط  قافالا و  یلا  کلذـب  نوماملا  بتک  هیلع و  متنا  ام  یلع  نینموملا  رذـیل  هللا  ناک  ام  نیلهاـجلا 
يدهع تیالو  لالج و  تزع و  قیرط  هب  ناسارخ  هب  رورـس  نآ  دورو  ربخ  هک  دیوگ  فلؤم  بیبح  ما  هتبنا  هجوز  همـساب و  مهاردـلا 

هنیدم لها  امیس  دندش  رورسم  لاحشوخ و  رورس  نآ  ناتسود  نایعیش و  دیسر  تایالو  قافآ و  فارطا  هب  نوچ  لالجلاوذ  برقم  نآ 
نآ دندیسر و  البرک  هب  ءادهشلا  دیس  نامولظم  ياقآ  هک  یتقو  رد  نکیل  نایملاع  رورس  نآ  لایع  لها و  بلاطوبا و  لا  مشاه و  لآ  و 

ناغرم یلب  دناسر  مولظم  نآ  رتخد  يرغص  همطاف  هب  امیس  هنیدم  لها  هب  ار  تشحو  ربخ  نآ  هک  دوب  یسک  ایآ  داد  يور  هلیاه  هیـضق 
دمآ یناتسلخن  رد  یغرم  هلمج  نآ  زا  دنتفر  بناوج  فارطا و  هب  دندوب و  هدومن  هدولآ  نادیهش  رورس  نآ  ناوخ  هب  ار  دوخ  لاب  رپ و 
هلمج نآ  زا  دش  نشنر  وا  ياهمـشچ  دش و  عقاو  يدوهی  رتخد  مشچ  رد  نوخ  نآ  زا  هرطق  تخیر و  یم  وا  ياهرپ  زا  نوخ  تارطق  و 
هدولآ نوخ  بارغ  نآ  دومن و  دنلب  ار  دوخ  رس  همطاف  نوچ  تسـشن  يرغـص  همطاف  هناخ  راوید  رب  دمآ و  هنیدم  هب  دولآ  نوخ  یبارغ 

همطاـف ما  هدروآ  ار  ماـما  گرم  ربخ  تفگ  هدروآ  ار  هک  گرم  ربخ  بارغ  يا  تفگ  يدـیدش  نتـسیرگ  تسیرگ  دومن  هدـهاشم  ار 
هآ هآ  هرخا  یلا  بارـضلا  هنـسالا و  نیب  ءالبرک  هب  نیـسحلا  نا  هتفای  باوص  قیفوت  هک  یماما  نآ  تفگ  بارغ  ماما  نآ  تسیک  تفگ 

شروش و هنیدم  لها  دندناوخ  ربنم  رد  ار  همان  نآ  داتسرف و  هنیدم  هب  ار  وا  داد و  ثرح  نب  کلملادبع  هب  همان  دایز  نبا  هک  یتقو  رد 
ساونوبا یتقو  هک  تسلوقنم  یـسراف  ییحی  نب  دمحم  زا  نویع  رد  سارف و  وبا  دیـصق  حرـش  باتک  رد  دـندومن و  یمیظع  بارطـضا 

تفر و ترضح  نآ  کیدزن  هب  سپ  دوب  راوس  يرتسا  رب  دوب و  هدمآ  رب  نومام  دزن  زا  بانج  نآ  هک  اضر  ماما  ترـضح  هب  درک  رظن 
ناوخب دومرف  ترـضح  نآ  يونـشب  نم  زا  ار  نآ  وت  مهاوخ  یم  ما  هتفگ  وت  حدم  رد  یتایبا  هللا  لوسر  نبای  درک  ضرع  درک و  مالس 
یصقن ره  زا  دیشاب  یم  رهطم  امش  ینعی  اورکذ  امنیا  مهیلع  هولصلا  يرجت  مهبایث  هیقن  نورهطم  دومن  اشنا  ار  تایبا  نیا  ساونوبا  سپ 

هل امف  هبـسنت  نیح  ایولع  نکی  مک  نم  دنتـسرف  یم  ناشیا  رب  تاولـص  دنوش  رکذ  هک  اجک  ره  تسا و  هزیکاپ  یقت و  امـش  ياهماج  و 
دوب دهاوخن  يرخف  همیدق  هنمزا  رد  وا  تهج  هب  سپ  دشابن  يولع  ینک  یم  هظحالم  وا  بسن  رد  هک  ار  یـسک  رخفم  رهدلا  میدق  نم 

ار امـش  ار  نآ  دومن  مکحم  قیالخ و  قلخ  رد  دومن  ادـتبا  نوچ  ادـخ  هرـشبلا و  اهیا  مکافطـصا  مکافـص و  هقئاف  اقلخ  ادـب  اـمک  هللااـف 
امش دزن  رد  یلعا و  ءالم  زا  دارم  دیئامـش  روسلا و  هب  تئاج  ام  باتکلا و  ملع  مکدنع  یلع و  الا  ءالملا  متنا  ناشیا و  نایم  زا  دیزگرب 

دومرف سپ  يدـحا  نآ  يوس  هب  دوب  هتفرگن  تقبـس  هک  یتفگ  يرعـش  دومرف  ترـضح  نآ  نآرق  ياه  هروس  ملع  باتک و  ملع  تسا 
هدب وا  هب  ار  اهنآ  هک  دومرف  الط  یعرش  لاقثم  دصیـس  هک  ینعی  رانید  دصیـس  هک  تفگ  تسه  يزیچ  وت  دزن  ام  هقفن  زا  ایآ  مالغ  يا 
ماما ترـضح  تفر  نومام  دزن  هب  ناهام  نب  فورطم  نب  هللادبع  یتقو  هدب  وا  هب  زین  ار  رتسا  نیا  درامـش  مک  ار  نآ  دـیاش  دومرف  دـعب 

تسا هدش  هتشاک  تلاسر و  باب  تسا  هدش  ریمخ  هک  یتنیط  رد  میوگ  هچ   (1) تفگ هللادبع  هب  نومام  دوب  رضاح  اضر 
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هک دیبلط  ار  هق  نومام  سپ  يوقت  ربع  تیاده و  کسم  رگم  يزیچ  نآ  زا  دزرو  یم  ابا  یحو  باب  تسا  هدش  هتـشاک  تلاسر و  باب 
یعازخ یلع  نب  لبعد  یتقو  هک  تسلوقنم  يوره  تلـصلاوبا  زا  همغلا  فشک  درک و  رپ  ؤلؤل  نآ  زا  ار  هللادـبع  ناهد  دوب  ؤلؤل  نآ  رد 

هک ما  هداد  رارق  دوخ  رب  ما و  هتفگ  امـش  ناش  رد  هدیـصق  هللا  لوسر  نباـی  دومن  ضرع  دیـسر و  اـضر  ماـما  تمدـخ  هب  ورم  رهـش  رد 
دیوگ فلؤم  ندناوخ  هب  دومن  عورـش  ار  تایبا  نیا  لیعد  ناوخب  دندومرف  رورـس  نآ  سپ  يدحا  دزن  رد  امـش  زا  لبق  ار  نآ  مناوخن 

نبواجت تسا  نیا  راعـشا  نآ  میدومن و  داریا  موحرم  نآ  همجرت  اب  دندوب  هدومن  ار  لبعد  راعـشا  همجرت  هر  یـسلجم  همالع  نوچ  هک 
رد بلطم  بسانم  دـنچ  يرعـش  دـیاصق  لوا  رد  هک  تسفراعتم  ءارعـش  نایم  نوچ  تاقطنلا  ظفللا و  مجع  حـیاون  تارفزلا  نانرالاب و 
رد ار  تایبا  نیا  اذهل  دـنیآ  یم  بملطم  رـس  رب  نآ  زا  دـعب  دـنیوگ و  یم  راگزور  تیاکـش  رد  ای  زادـگ  زوس و  رد  ای  قوش  قشع و 

هدننک و هحون  نانز  ینعی  تسا  یبان  عمج  حیاون  تسا و  زیمآ  درد  ها  هرفز  تسیزح و  يادص  نینرو  تسا  هدومن  داریا  هدیصق  ردص 
ياـهلان اـب  دـندرک  دـنلب  ادـص  دـنتفگ و  رگیدـکی  باوـج  ینعی  دوـشن  موـهفم  ینعم  نآ  زا  هک  دـنیوگ  یم  ار  یمـالک  مجعا  مـالک 

قاشع و هک  تسناغرم  یگدنناوخ  دارم  دـش  یمن  هدـیمهف  ناشیا  نخـس  ظفل و  هک  دـنچ  هدـننک  هحون  كامدرد  ياههاو  كانزویس 
ياهـسفن هب  دـنداد  یم  ربخ  ینعی  تارخا  ضاع و  يوه  يراسا  سفنا  رـش  نع  سافنالاب  نربخی  دـنروآ  یم  دوجوب  ار  هودـنا  بابرا 

یتح نلفـسا  ندعـصاق و  هدـنیآ  یـضعب  دـنا و  هتـشذگ  قاشع  یـضعب  دـنا  هدـیدرگ  يوه  ریـسا و  هک  دـنچ  یناج  یناهنزاو  زا  دوخ 
ات دندرک  زاوآ  یتسپ  بناج  هب  یهاگ  الاب و  بناج  هب  یهاگ  رگ  هحون  ناغرم  نآ  یـضعب  تام  مهنم  رجفلاب  اجدلا  نوفـص  تضوقت 

تایلاخلا تاضرعلا  یلع  ناگدنزیرگ  زا  حبص  یئانشور  رکاسع  موجه  زا  بش  یکیرات  ياهرکشل  دمندش  هدنکارپ  هتـسکش و  هکنآ 
ندوب یشحو  یمشچ و  شوخ  رابتعا  هب  یهاگ  تسیهوکراک و  هاهم  تاهم و  عمجاهم  تاضرعلا  یلع  ببـص  حبـش  مالـس  اهملا  نم 

تـسقاتشم رایـسب  ینعم  هب  بص  تسینزح و  ینعم  هب  یحبـش  دشاب و  دارم  ینعم  نیا  اجنیا  دیاش  نآ و  هب  ار  قوشعم  دـننک  یم  هیبشت 
رب تسنوزخم  تسقاتشم و  هک  كانهودنا  مالـس  دنا  هدوب  اجنآ  رد  قباس  نامز  رد  هک  نم  قوشعم  زا  یلاخ  ياهـصرع  نارب  داب  ینعی 

مراد رطاوخب  مدید و  ینعی  تارفخلا  ضیبلا و  تارطعلا  نم  افی  ام  دهاعمل  ًارـضخ  اهب  يدهعف  نم  قوشعم  زا  اهـصرع  نا  ندوب  یلاخ 
دیفـس نایوب  شوخ  نایابربلد  ببـس  هب  دوب  تفلا  لحم  مرخ و  زبس و  اهنآ  ياـه  هعقب  اـهناکم و  قوشعم و  ياهـصرع  نا  هک  ار  یتقو 

هک دوب  دنچ  یبش  رد  مراد  رطاوخ  هچنآ  ینعی  یلقلا  یلع  لاصولا  نیدعی  یلایل  دندوب  اهنیمز  نآ  رد  هک  ایح  مرـش و  تیاهن  اب  نایور 
دندرک یم  يرای  تابرعلا و  یلع  انینادت  يدعت  نارجه و  ینمشد و  رب  ار  بوبحم  لاصو  دندرک  یم  يرای  ناقوشعم  نآ  هب  اهبـش  نآ 

هک یماــگنه  رد  ینعی  تاــبجولا  یلع  يدــیالاب  نرتـسی  ارفاوـس و  نوـیعلا  نـظحلی  نـهذا  نارجه و  يرود  رب  ار  بوـبحم  یکیدزن 
ایح يوزرآ  باجح و  یب  هداشگ  ياهور  اب  ناگدـننک  اشامت  هراظن و  ياـه  هدـید  يوس  هب  دـندرک  یم  رظن  مشچ  ریز  رد  ناـقوشعم 
زور ره  هکیراگزور  رد  ینعی  تاوشن  یلع  یبلق  اهب  تیبی  هوشنا  یـصخلب  یل  موی  لکذا  دوخ و  ياهتـسد  هب  دـنناشوپب  دوخ  ياهنوک 

نآ
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دش غراف  لزغت  زا  نوچ  دروآ و  یم  رسب  ءاشن  نآ  رب  رایـسب  ياهبـش  هب  ملد  هک  دیـسر  یم  مهباشن  نم  يارب  ناربلد  لامج  هدهاشم  هب 
زا هک  اههودـنا  اهترـسح و  هچ  سپ  ینعی  تافرع  نم  عمجلا  موی  یفوق  رـسحمب و  اهجاه  تارـسح  مکف  تفگ  دـمآ و  بلطم  رـس  رب 
رد هفرع  زور  رد  مدرم  هک  یعامتجا  ببس  هب  مارحلا  رعشم  بناج  زا  تسا  ینم  ياهتنم  هک  رـسحم  يداو  رد  دمآ  ناجیه  هب  نم  يارب 

لوط ضقن و  نم  سانلا  یلع  اهروج  رجام  مایالل  رت  ملا  دوب  نانمـشد  بولغم  دوب  ای  دوبن  ناشیا  نایم  رد  نامز  ماما  دندرک و  تافرع 
مهیلع همئا  تماما  باب  رد  هک  اهدـهع  ندز  مه  زا  مدرم  رب  نآ  ملظ  روج و  درک و  اهتنایخ  هک  ار  راگزور  ینیب  یمن  ایآ  ینعی  تاتش 

ًابلاط مهب  ادغ  نم  نیئزهتـسملا و  لود  نم  ناشیا و  لاوحا  مدرم و  یگدنکارپ  ندیماجنا  لوط  هب  دوب و  هدـش  هتفرگ  ناشیا  زا  مالـسلا 
شهاوخ هب  ای  دنیامن  یم  ازهتسا  هیرخس و  ناناملسم  همئا و  نید و  عرش و  هب  هک  روج  يافلخ  ياهتلود  زا  ینعی و  تاملظلا  یف  رونلل 

رد ار  تیاده  رون  قحان  ياهفیلخ  نآ  تعباتم  ببـس  هب  دـنیامن  یم  بلط  هک  تعامج  هب  یهارمگ  زا  دـنیامن و  یم  لمع  دوخ  سفن 
دـسر یم  مهب  اجک  هنوگچ و  سپ  ینعی  تاولـصلا  موصلا و  دـغب  هللا  یلا  هفلز  بلاطب  یل  ینا  فیکف و  تلالـض  تلاهج و  یکیراـت 

ناـشیوخ و  ص )  ) ربـمغیپ دـنزرف  یتـسود  زا  ریغ  هب  اـهزامن  هزور و  زا  دـعب  قح  يوس  هب  دـشاب  برق  بجوـم  هک  يرما  ندرک  بلط 
وا کیدزن  ناـشیوخ  ربمغیپ و  نادـنزرف  یتسود  ریغ  هب  تـالبعلا  ءاـقزرلا و  ینب  ضعب  هطهر و  یبنلا و  دـالوا  بح  يوس  وا  کـیدزن 
هک نوعلم  ناورم  دالوا  هب  تسا  هراشا  لوا  دـنتفگ و  یم  تـالبع  ار  ناـشیا  هک  هیما  نادـنزرف  مشچ و  دوبک  قرزا  نادـنزرف  ینمـشد 
زا هک  يزوج  نبا  هچنانچ  دوب  يروهشم  راکانز  نز  شردام  ناورم  هک  اریز  متـس  روج و  هب  دندرک  یهاشداپ  هیما  ینب  نایم  رد  اهلاس 

تفگ وا  هب  ترضح  دش و  یعازن  نوعلم  ناورم  نیسح و  ماما  ترضح  نایم  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  تسا  تنس  لها  ناثدحم 
هب درک  یم  توعد  ارم  درم  تسشن و  یم  دوب  برع  روهشم  ياهرازاب  زا  هک  ظاکع  رازاب  رد  هک  راکانز  موش  یم  قزرا  نز  رـسپ  يا 

هیهم هرجش  ار  ناشیا  دیجم  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  هیما  ینب  موشیم  هلسلس  عیمج  هب  تسا  هراشا  مود  دننک و  انز  وا  اب  هک  دوخ  يوس 
ینب رامح و  ناورم  ناشیا  رخآ  دوب و  هیواعم  ناشیا  لوا  دـندرک و  قح  همئا  تفالخ  بضغ  هام  رازه  تدـم  رد  هدومرف و  دای  هنوعلم 
دنه تاوادع  ضعب و  ینعی و  تارجفلا  مالـسالا و  یف  رفکلال  یلوا  اهنبا  هیمـس و  تدا  ام  دـنه و  دـندوب و  ناشیا  هلمج  زا  زین  ناورم 

رد دندوب  روجف  رفک و  نابحاص  ناشیا  دـشاب و  دایز  هک  هیمـس  زا  دـش  یم  لصاح  رداص و  هچنآ  دوب و  هیواعم  ردام  هک  راوخ  رگج 
دنتفگ یم  هیبا  نب  دایز  ار  وا  دوبن و  مولعم  انزلادلو  دایز  ردپ  ببس  نیا  هب  دوب  روهشم  ناراکانز  زا  دایز  ردام  هیمـس  هک  نادب  مالـسا 
هیواعم دایز و  نوچ  یلا و  درک  ءادهشلا  دیـس  لتق  هب  تارج  ببـس  نیا  هب  دوب و  انزلا  دلو  زین  دایز  رـسپ  هللادیبع  شردپ و  رـسپ  ینعی 

درک و قحلم  دوخ  هب  ار  دایز  هیواعم  دـندوب  کیرـش  رگیدـکی  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  توادـع  ندوب و  انزلا  دـلو  رد 
نینچ ات  داد  یهاوگ  ینعم  نیا  رب  هک  دندروآ  ار  یشورف  بارش  نز  درک و  انز  وا  ردام  اب  یبش  نایفسوبا  هک  اریز  تسوا  ردارب  تفگ 

رب تارج  ببـس  نیا  هب  دوب و  انزلا  دلو  زین  دایز  رـسپ  هللادیبع  ددرگ و  یمن  رداص  یـسک  زا  هحیبق  لامعا  نآ  دشابن  فیثک  ياهتبـسن 
هعیش لامعا  همرتحم و  ءامد  کفس  هسدقم و  سوفن  ریاس  و  ص )  ) ادخ لوسر  هشوگ  رگج  ءادهشلا و  دیس  لتق 
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ضقن ناشیا  ینعی  راهبـشلا  روزلاب و  هملحم  هضرف و  باـتکلا و  دـهعا  اوضقن  مه  نیدـلا  موی  یلا  نیعمجا  مهیلع  هللا  هنعل  دومن  رگید 
نآ هک  دوب  هدش  مزال  ناشیا  رب  دیجم  نآرق  تایال  الدلا  هحـضاو  تامکحم  تایآ  رد  هک  ار  یبجاو  دـهع  دنتـسکش  دـندرک و  دـهع 

ترـضح نآ  رب  هک  غورد  ثیداحا  دنتـسب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  هک  اهناتهب  هب  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  تماما  تفالخ و 
تاته نه و  نم  لالـض  يوعدب  مهتفـشک  هنحم  الا  کلت  مل  دـنتخاس و  رهاظ  مدرم  يارب  هک  یهاو  لطاب  ياه  ههبـش  دـندرک و  ارتفا 

ار ناقفانم  نارفاک و  هک  ادـخ  زا  یناحتما  رگم  روهظ  حوضو و  نآ  هب  ار  نینمؤملاریما  تفالخ  نیع  ـالم  نا  ندرک  بضغ  دوبن  ینعی 
هنیرید ياه  هنیک  ناهنپ و  ياهقافن  لطاب و  ياهـضرغ  ببـس  هب  دـندرک  هک  یهارمگ  يوعد  هب  درک  اوسر  ار  ناشیا  دـینادرگ و  رهاظ 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  ترـضح  هک ا  دوب  یثاریم  یهارمگ  نآ  ینعی  هاده  ریغب  يروش  الب  مکح  ًيده و  الب  کلم  یبرق و  الب  ثارت 
نایم رد  هک  دوب  یمکح  یئاناد و  تیاده و  یب  دـندش  فرـصتم  هک  دوب  تفالخ  یهاشداپ و  یـشیوخ و  تبارق و  نودـب  دـندرب  هلآ 
تارف لک  معط  ًاجاجا  تدبر  هرمح و  قفالا  هرـضخانت  ایازر و  نید  نایامنهار  نایداه و  اب  تروشم  نودب  دـنتخاس  يراج  ناناملـسم 
هراشا نیا  روش  خلت و  ار  نیریش  باره  هزم  ام  ماک  رد  دینادرگ  یخرس و  ار  نامسآ  قفا  امب  دومن  هک  تسا  دنچ  یتبیـصم  اهنیا  ینعی 

رد دیامن و  یم  ریغتم  هریت و  وا  رظن  رد  ایند  دش  بلاغ  وا  رب  ملا  مغ و  هک  یـسک  هک  مجع  برع و  نایم  تسا  روهـشم  هچنآ  هب  تسا 
برغم قرـشم و  یخرـس  یتدایز  هک  تسا  هدش  دراو  هک  یثیداحا  هب  دـشاب  هراشا  هک  تسا  نکمم  دوش و  یم  راوگان  اهتذـل  وا  ماک 

دش و فرطرب  نامـسآ  بآ  دـندرک  ع )  ) نینمؤملاریما قح  بضغ  نوچ  دیـسر و  رهم  هب  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  تداهـش  زا  دـعب 
یم نامسآ  زا  نیریش  بآ  ددرگ  یم  رب  شبحاص  هب  قح  هک  رمالا  بحاص  ترضح  نامز  رد  دنراد و  یم  رب  ایرد  زا  روش  بآ  اهربا 
نیا درکن  ناسآ  ینعی و  تاتلفلا  هعیب  سانلا ال  یلع  مهیف  بهاذـملا  کلت  تلهـس  اـم  ددرگ و  یم  فعاـضم  نیمز  ياـهتکرب  دراـب و 

هب دندومن و  نیعل  رکبوبا  اب  ریبدت  لمات و  یب  هک  یلطاب  تعیب  رگم  مدرم  رب  تسا  هدیسر  مهب  ناشیا  نایم  رد  هک  ار  اهتعدب  اهبهذم و 
اب دندینادرگ  هبـسم  مدرم  رظن  رد  دندرک و  مان  عامجا  ار  موش  تعیب  نآ  دز و  میناوت  یمن  مه  رب  ار  تعیب  ام  دـنتفگ  دـندیبسچ و  نآ 

لاوما و عمط  هب  ار  ناـقفانم  نوچ  درکن و  تعیب  مشاـه  ینب  زا  يدـحا  دـندرک و  تعیب  راـصنا  نیرجاـهم و  رثکا  لاـح  لوا  رد  هکنآ 
اهریشمش دندیشک و  یم  هدرک  ناشیا  ندرگ  رد  اهنامـسیر  دندرب و  یم  تعیب  هب  ار  مدرم  فنع  ربج و  هب  دندرک  رای  دوخ  اب  بصانم 

دوخ بتک  رد  ناینـس  دنتخاس و  دومن  تفالخ  تجح  دیمان  عامجا  ار  یتفالخ  نینچ  دندرک و  یم  تعیب  هک  دوب  ناشیا  رـس  يالاب  رب 
ار ناناملسم  دنوادخ  داد  ور  هاگان  هب  رکفت  ربدت و  یب  هک  دوب  يرما  ینعی  دوب  هبتلف  رکبوبا  تعیب  تفگ  هک  دنا  هدرک  تیاور  رمع  زا 
بسنا و هب  هراشا  رعـش  نیا  دیـشکب و  ار  وا  دیراذگم و  دنکب  يراک  نینچ  دـهاوخ  یـسک  نیا  زا  دـعب  رگا  سپ  دراد  هاگن  وا  رـش  زا 

وت منک  یم  وت  هب  تفالخ  فیلکت  لوا  نم  هک  دوب  هدرک  دـیهمت  وا  هب  ار و  تفـالخ  تساوخ  یم  دوخ  يارب  رمع  هک  دوب  نآ  شببس 
درک فیلکت  وا  هب  رمع  نوچ  درک و  لوبق  لمحم  رکبوبا  رهاـظ  هب  دـننادب و  ضرغ  یب  ار  اـم  مدرم  اـت  منادرگرب  نم  هب  نکم و  لوبق 

دهاوخ روکذـم  بولقلا  تایح  باتک  رد  هللا  ءاشنا  نانخـس  نیا  لیـصفت  درک و  تعیب  وا  اب  رمع  راـچان  هب  درک و  زارد  تسد  رکبوبا 
زاوآ هب  دنتفگ  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  هک  اهنآ  راتفگ  دوبن  ینعی  تانب  لالضلا  یف  ثارت  يوعدب  هرهج  هفیقسلا  باحصا  لیق  ام  دش و 

هک یتقو  رد  دنلب 
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هبترم دـنلب  میترـضح  نآ  ناشیوخ  ام  دـنتفگ  دـندرک و  ص )  ) لوسر ترـضح  ثاریم  ياوعد  هک  درک  یم  راصنا  اب  هضراعم  هیواـعم 
هک دندومرف  یم  رثن  مظن و  رد  ررکم  نینموملاریما  ترضح  هکنیا  هب  تسا  هراشا  نیا  دیـشخب و  یمن  ناشیا  هب  هدئاف  نخـس  نآ  ینعی 

ناشیا رب  نم  ار  تجح  نامه  ترـضح  نآ  تفالخ  هب  متقحا  میربمغیپ و  ناشیوخ  ام  هک  دـندرک  مامت  راصنا  رب  ار  شیرق  هک  یتجح 
زا رظن  عطق  مشابن  قحا  یلوا و  نوچ  میوا  داماد  مع و  رـسپ  رکنم  دـینک  یم  تقیقح  يوعد  دیترـضح  نآ  هلیبق  زا  هک  امـش  هک  مراد 

رگا ینعی  تارثعلا  نع  تومامب  تمزل  اهروما  هیلا  یـصوملا  دـلف و  ولو  تالامک  عیمج  رد  ندوب  لضفا  نآ و  ریغ  ریدـغ و  زور  صن 
دوخ یصو  ار  وا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  هک  یسک  نآ  هب  ار  دوخ  روما  دنتشاذگ  یم  او  رگا  مرش  یب  تما  نیا 

یئاطخ و هکنآ  زا  دندوب  نمیا  هک  یـسک  هب  دندوب  هدرک  ضیوفت  دندوب و  هدیناشچ  هنیآ  ره  دومن  وا  هب  ار  تما  شرافـس  دینادرگ و 
لاطبالا سرتفم  يدقلا و  نم  یفطصملا  لسرلا  متاخ  یخا  تسا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  قح  رب  هفیلخ  ینعی  دوش  عقاو  یـشزغل 

رد دوب  تاعاجـس  هدـنز  دودـلخب  رطاوخ  هب  هک  يدـب  ره  زا  دوب  هزیکاپ  دوب و  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  ردارب  توم  امنا  ینعی  تارمغلا  یف 
تفالخ دننک  راکنا  رگا  سپ  ینعی  تابـصهلا  خماش  دحا  وردب  مهدیهـش و  ریدغلا  ناک  اودجح  ناف  هداتفا  قافتا  هک  میظع  ياهگنج 

هک دـحا  ردـب و  گـنج  رد  وا  ياـهنیاوج  تـسا و  وا  هاوـگ  تـسا  دوهـشم  ملاـع  رد  هـک  ریدـغ  زورو  صن  ار  وا  هماـقا  قاقحتــسا  و 
یم یهاوگ  ینعی  تامزلل  یف  توقلاب  هراثیا  هلضفب و  یلتت  نآرقلا  نم  ياو  تسا  وا  تفالخ  قاقحتـسا و  دهاش  دراد  دنلب  ياهیهاوگ 
دوخ توق  هب  ار  نیکاسم  وا  ندرک  رایتخا  وا  تلیضف  رب  دنک  یم  تلالد  دنناوخ و  یم  مدرم  هک  نآرق  زا  دنچ  هیآ  وا  تفالخ  رب  دهد 

هماع و هک  تسا  ترـضح  نآ  تاقدـص  زا  نآ  ریغ  یتا و  له  هکرابم  هروس  لوزن  دـصق  هب  هراـشا  اـهیطحق  اـهیگنت و  اهتدـش و  رد  و 
هتفایرد هک  یتمظع  تلالج و  يراوگرزب و  ینعی و  تاقنتؤم  هیف  تناک  بقانم و  اهقبسب  هتکردا  هلالجزع  دنا و  هدرک  تیاور  هصاخ 
بقانم دوب  هتفاین  رد  ار  اهنآ  وا  زا  شیپ  يرگید  تسا و  ترضح  نآ  رد  هک  دنچ  یبقنم  يوس  هب  نتفرگ  تقبس  ببس  هب  ار  نآ  تسا 

هب ار  اهنآ  تفای  ناوت  یمن  هک  تسا  دنچ  یتبقنم  دش  روکذم  هچنآ  ینعی  تایرذلا  انقلا  دح  ياوس  ءیـشب  لنت  مل  ودیکب  كردـت  مل 
دوب تیاهن  یب  تعاجش  ترضح  نآ  ياهتبقنم  هلمج  زا  ینعی  هدنرب  دنت  ياهزین  مد  هب  رگم  دیسر  اهنآ  هب  ناوت  یمن  لام و  هب  ای  رکم 
یجن دوب  تهج  نآ  زا  بامنج  نآ  اب  ناقفانم  توادـع  رثکا  دـش و  ترـضح  نآ  يامن  زجعم  يوزاـب  روز و  هب  نیبم  نید  ساـسا  هک 

هک اریز  دوب  نیما  لـیربج  زا  مه  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ترـضح  ینعی  تاـنمواعم  يزعلا  یلع  فوـکع  متنا  نیمـالا و  لـیربجب 
هک یتقو  رد  هدومرف  دوخ  هچنانچ  ینعی  دینش  یم  وا  دش  یم  لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  هک  ادخ  یحو  يادص 

یعمج اب  باطخ  نیا  دندوب و  شیرق  گرزب  تب  ود  هک  ود  ره  تانم  يزع و  ندیسرپ  ندرک و  هدجـس  رب  دیدومن  یم  تمزالم  امش 
عمد تیرذا  تافرع و  نم  رادـلا  مسرل  تیکب  هیواعم  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  دـننام  دـندرک  ترـضح  نآ  تفالخ  بضغ  هک  تسا 

هک ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لآ  بارخ  هناوخ  راثآ  يارب  متـسیرگ  ینعی  تسا  هدیـصق  نیا  میود  علطم  نیا  تاربعلاب  نیعلا 
یتبابـص تجاـه  يربص و  يزع  ناـب  اـهندرک و  هیرگ  هب  ار  دوخ  مشچ  بآ  هدیـشاپ  تاـفرع و  رد  دـندوب و(1)  هدرک  رود  ار  ناـشیا 

رثا هک  اهلزنم  اهناخ و  اهناشن  ببـس  هب  نم  قوش  دمآ  ناجیه  هب  نم و  ربص  ياهقلح  دش  هدیرب  ینعی و  تارع  تفع و  دق  راید  موسر 
اهناخناو ینعی  تاصرعلا  رفقم  یحو  لزنم  هوالت و  نم  تلخ  تایآ  سرادم  دندوب  هدش  راومهان  هب   (2) نوچ دوب و  هدش  وحم  اهنآ 
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هدش یلاخ  نافلاخم  روج  ببس  هب  نونکا  دندومرف و  یم  تایآ  ریسفت  اهنآ  رد  تلاسر  تیب  لها  هک  دوب  دنچ  هیآ  نتفگ  سرد  لحم 
ناریو یلاخ و  تیاده  تدابع و  زا  نآ  ياهصرع  نونکا  دوب و  یهلا  یحو  لوزن  لحم  ناریسفت و  ياج  هچ  نآرق  توالت  زا  اهنآ  دنا 

هللا تاولص  ادخ  لوسر  لا  زا  اهناوخ  نآ  ینعی  تارجحلا  نم  فیرعتلا  تیبلاب و  ین و  نم  فیجلاب  هللا  لوسر  لال  تسا  هدش  نابایب  و 
دیـسلل ینم و  نم  فیخلاب  هللا  دـبعل  راید  ینم  تارمج  رد  تافرع و  رد  هبعک و  هناخ  رد  دوب و  ینم  دجـسم  رد  فینح  رد  دوب  مهیلع 

رد لوسر  ترضح  ردپ  هللادبع  زا  دوب  اهناوخ  ینعی  تانفثلا  يذ  داجسلا  هزمح و  رفعج و  نیسحلا و  یلع و  راید  هولـصلا  یلا  یعادلا 
نب یلع  ياهناوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  ینعی  اهزامن  يوس  هب  دناوخ  ارم  درم  هک  یگرزب  دیـس و  زا  ینم و  فیخ 

هدننک هدجس  رایسب  هک  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  مالسلا و  هیلع  ءادهشلا  دیس  هزمح  رایط و  رفعج  نیسح و  بلاطیبا و 
دیرب ن یم  هبترم  نیدنچ  لاس  ره  رتش و  يوناز  هنیپ  دننام  دوب  هدیـسر  مه  هب  اه  هنیپ  وا  كرابم  یناشیپ  رد  دوجـس  يرایـسب  زا  دوب و 

یلـص  ) ربمغیپ يومع  سابع  رـسپ  هللادبع  زا  دوب  اهناخ  ینعی و  تاولخلا  یف  هللا  لوسر  یخب  هونـس  لضفلا  هللا و  دـبعل  راید  ار  اه  هنیپ 
نومام زا  هیقت  اجنیا  رد  لبعد  ًارهاظ  اهتولخ و  رد  دوب  ص )  ) لوسر ترضح  زار  مه  هک  هللادبع  ردارب  لضف  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

هداز دنزرف  ود  ياهناخ  ینعی و  تانـسحلا  هللا و  ملع  ثراو  هیـصو و  ینبا  هللا و  لوسر  یطبـس  هدوب و  سابع  دالوا  زا  هک  تسا  هدرک 
روکذملا دمحا  یلع  اهنیب  لزنی  هللا  یحو  لزانم  تالامک  اهیکین و  ریاس  ادخ و  ملع  ثراو  وا و  یـصو  رـسپ  ود  و  ص )  ) ادـخ لوسر 

وا مان  دوش  یم  روکذم  هک  دمحا  رب  اهنآ  نایم  رد  دـش  یم  لزان  یحو  هک  دوب  ادـخ  یحو  لوزن  لحم  اهناخ  نآ  ینعی  تاولـصلا  یف 
یموق ياهلزنم  اهناو  ینعی  تارثعلا  هلز  مهنم  نمؤیف  مهیدـهب  يدـتعی  موق  لزانم  اهدادـماب  داهنـشیپ  رد  رگید  تیاور  هب  اهزامن و  رد 

تراهط تمصع و  ببـس  هب  دوش  عقاو  یـشزغل  ناشیا  زا  هکنآ  زا  دندوب  نمیا  ناشیا و  تیاده  هب  مدرم  دنتفای  یم  تیاده  هک  دندوب 
ادخ و یحو  رب  تسا  نیما  هک  دوب  لیئربج  لوزن  لحم  راید  نآ  ینعی  تاکربلا  میلـستلاب و  هللا  نم  اهلحی  نیمالا  لیئربج  لزانم  ناشیا 

حـضاو داـشر  لـیبس  هملع  ندـعم  هللا  یحو  لزاـنم  اـهتکرب  مندرک و  مالـس  هب  یلاـعت  قح  بناـج  زا  اـهناخ  نآ  رد  ددرگ  یم  لولح 
لزانم تسا  حضاو  رهاظ و  ياههار  هک  یجالـص  هار  وا و  ملع  ندعم  دنوادخ و  یحو  لوزن  لحم  دـندوب  اهناوخ  نآ  ینعی  تاقرطلا 
كاپ هزور و  يارب  زا  يراگزیهرپ و  زامن و  يارب  دندوب  هک  دنچ  لزنم  ینعی  تانـسحلا  ریهطتلا و  موصلل و  یقتلل و  هولـصلل و  تناک 

ٍكاحـض نبال  اهعنرب و  لـحی  متیـال  لزاـنم  دـشاب  هنـسح  باوث و  بجوم  هک  يروما  باـکترا  همیمذ و  تافـص  زا  دوخ  ندـینادرگ 
همیمذ و تافـص  زا  دوخ  ندینادرگ  كاپ  هزور و  يارب  زا  يراگزیهرپ و  زامن و  يارب  دـندوب  هک  دـنچ  لزنم  ینعی  تانـسحلا  ُکتاه 

دوب هک  دنچ  لزنم  ینعی  تامرحلا  کتاه  كاحض  نبال  اهعنرب و  لحی  متی  لزانم ال  دشاب  هنسح  باوث و  بجوم  هک  يروما  باکترا 
تمرح هدننک و  کته  هک  دوب  هیناز  هیشبح  كاحض  دنزرف  هک  رمع  هن  دوب و  میت  هلیبق  زا  هک  رکبوبا  اهنآ  تخاس  رد  درکن  لوزن  هک 
تماما لزانم  عیفر و  ياهدابآ  هناخ  اهلزنم  راید و  هب  دارم  هک  تسنکمم  هک  دیوگ  مجرتم  دوب  مالـسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  ياه 

میا هدرک  نایب  بولقلا  تایح  باتک  رد  دـنا و  هتفگ  هللا  نذا  تویب  یف  همیرک  هیآ  رد  هکنانچ  يرهاـظ  ياـهناخ  هن  دـشاب  تفـالخ  و 
ینمشد ره  متس  تسا  هدرک  فرط  رب  ار  اهنآ  رثا  هک  تسا  دنچ  هناخ  ینعی  تاونـسلا  مایالل و  فعت  مل  ذبانم و  لک  روج  اهافع  راید 

تسا نآ  ضرغ  رایسب و  ياهلاس  اهزور و  نتـشذگ  زا  تسا  هدشن  بارخ  وحم و  دنک و  توادع  هینالع  دشاب و  هبراحم  ماقم  رد  هک 
يانب هک 
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راَدلا لَئَـسن  اِفق  هدـش  ناهنپ  يزور  دـنچ  ناملاظ  روج  زا  هکلب  دوش  فرط  رب  مایا  رورم  هب  هک  تسین  رگید  ياهانب  لثم  ناشیا  تلود 
ار نآ  تاهج  دننک و  یم  هنیثت  هغیص  هب  ار  ماع  باطخ  هک  تسعیاش  برع  نایم  رد  ِتاوَلَصلا  موصلاب و  اهدهع  یتم  اهلها  فخ  یتلا 
هک تسه  اک  دـنچ  دـنا  هدـش  مک  کبـس و  شلها  هک  هناخ  زا  مینک  لاوس  ات  دـیئایب  ناردارب  يا  ینعی  ما  هدرک  رکذ  راونالا  راـحب  رد 
نا دـیدرگ  بولغم  نافلاخم و  يالیتسا  هک  تسا  رایـسب  ياهلاس  هک  تسنآ  ناـیب  ضرغ  تسا  هدـش  فرطرب  نآ  رد  اـهزامن  هزور و 

ضوع هب  تسا و  هدـیدرگ  رهاظ  ناقفانم  ياهتعدـب  تسا و  هد  وحم  مدرم  نایم  زا  نامیا  مالـسا و  نیدراثآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
هبرغ مبهیتطـش  یلوالا  نیا  تسا و  هدـش  عیاـش  نایعیـش  لاوما  بهن  سوفن و  لـتق  بعل و  وهل و  وزج  برـش  يوقت  عرو و  تداـبع و 

هدنکارپ دوخ  ياهاج  زا  يرود  ناکم و  تبرغ  ار  ناشیا  هدـینادرگ  رود  هک  اهنآ  دـنیاجک  ینعی و  تاقرتفم  راطقالا  یف  نیب  افا  يونلا 
ینعی تامح  رییخ  تاداس و  ریخ  مه  اوزتعا و  اذا  یبنلا  ثاریم  لها  مه  دـنوش  هدـنکارپ  هک  تخرد  ياهخاش  دـننام  ملاع  فارطا  رد 

تیامح نارورـس و  نیرتهب  دـنناشیا  دـننک و  نایب  ار  دوخ  تبـسن  هاگ  ره  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ ثاریم  لها  دـنناشیا 
رد ادخ  اب  مینکن  تاجانم  هاگره  ینعی  تاولـصلا  لبقی  مل  مهئامـساب  انتاولـص  یف  هللا  جانن  مل  اذا  ترخآ  ایند و  رد  تما  ناک  هدـننک 

لضفلاب اوفرـش  دقل  دهـشم  لک  یف  راسعالا  یف  میعاطم  ار  ام  ياهزامن  دنک  یمن  لوبق  ادخ  ناشیا  كرابم  ياهمان  هب  دوخ  ياهزامن 
هب دـنا  هتفای  فرـش  هک  قیقحت  هب  لحم  ره  رد  اهیطحق  اهیناشیرپ و  رد  دـنا  هدـننک  تفایـض  هدـنهد و  ماـعط  رایـسب  ینعی  تاـکربلا  و 

نغطنمم بذـکم  بصاغ و  سانلا ال  ام  تسا و  هدیـسر  مدرم  هب  ناشیا  زا  هک  یئاهتمعن  اهتمحر و  اهتکرب و  هب  نارگید و  رب  تلیـضف 
هک هدـننک  بیذـکت  ای  ناشیا  قح  هدـننک  بضغ  رگم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارکنم  ینعی  مدرم  دنتـسین  ینعی و  بارت  تخا و  وذ 

و ص )  ) ادخ لوسر  هک  ار  اهنوخ  تسا  هدننک  بلط  دراد و  لد  رد  ار  ناشیا  توادع  هک  يرو  هنیک  ای  دـنهد  تبـسن  غورد  هب  ناشیا 
دنروآ یم  دایب  هاگ  ره  ینعی و  تاربعلا  اوبکـسا  نینح  موی  ربیخ و  ردـبب و  یلتق  اورکذ  اذا  دـنا  هتخیر  نید  هار  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما 

هدید بآ  دننادرگ  یم  يراج  دنا  هدش  هتشک  ع )  ) نینموملا ریما  تسد  رب  هک  ار  نینح  گنج  ربیخ و  ردب و  گنج  ياه  هدش  هتـشک 
ترضح نآ  تسد  رب  دندش  هتـشک  گنج  نآ  رد  ناشیا  براقا  ناردام و  ناردپ و  هکنآ  تهج  نینح  ردب و  گنج  اما  ار  دوخ  ياه 

رت بسانم  دوب  دحا  ربیخ  ياج  هب  رگا  دش و  يراج  ترـضح  نآ  تسد  رب  حـتف  دـنتخیرگ و  نارگید  هکنیا  ببـس  هب  ربیخ  گنج  اما 
فیکف دنـشاب  لخاد  زین  باتک  لها  ناقفانم  اورکذ  ریمـض  رد  هکنآ  رگم  دـشن  هتـشک  شیرق  زا  یـسک  ربیخ  گـنج  رد  هک  اریز  دوب 

ار و وا  ناشیوخ  ار و  ص )  ) لوسر ترـضح  دـنراد  تسود  هنوگچ  سپ  ینعی  تارغ  مهئاـشحا و  اوکرت  مه  هطهر و  یبنلا و  نوبحی 
لاقملا یف  هومنی  دقل ال   (1) توادع هنیک و  زا  ناشیا  ياهلد  نوردنا  ياشحا  تسا  هدش  رپ  اهنآ  براقا  ریاشع و  نتشک  زا  هکنآ  لاح 

یم ناـهنپ  وگتفگ و  رد  دـندرک  یم  يراومه  یمرن و  وا  اـب  رهاـظ  رد  هک  قـیقحت  هب  ینعی  تاـیوطنم  داـقحالا  یلع  ًاـبولق  اورمـضا  و 
ینعی تانه  نه و  نم  یلوا  مشاهف  دمحم  یبرقب  الا  نکی  مل  ناف  هنیرید  هنیک  رب  هدش  هدیچیپ  هک  دوخ  ياهلد  رد  ار  توادع  دـندرک 

رگم تفالخ  دوبن  رگا 
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یلوا مشاه  ینب  سپ  دنتفرگ  ناشیا  زا  ار  تفالخ  دندرک و  تجح  راصنا  رب  هفیقث  زور  رد  هچنانچ  ص )  ) دمحم یشیوخ  تبارق و  هب 
یف ٌاربـق  هللا  یقـس  تسا  اـهوگتفگ  ناـشیا  بسن  رد  دـنراد و  يرود  یـشیوخ  هک  یتعاـمج  زا  تفـالخ  هب  دـنهاوخ  دوب  رتراوازـس  و 

هب سپ  دوخ  تمحر  ناراب  رب  تسا  هبیط  هنیدـم  رد  هک  ار  يربق  ادـخ  دـهد  بآ  ینعی  تاـکربلاب  نمـالا  هیف  لـح  دـقف  هنیع  هنیدـملا 
يدـهلا یبن  رایـسب  ياهتکرب  اب  ترخآ  ایند و  رد  تسا  قیالخ  هفاک  ینمیا  ببـس  هک  یـسک  ربق  نآ  رد  تسا  هدـش  لزاـن  هک  قیقحت 

راـگدرورپ و وا  رب  دتـسرف  دورد  تسا  تیادـه  هک  ص )  ) ربـمغیپ ینما  ببـس  نآ  ینعی  تاـفحتلا  هحور  اـنع  غلب  هکیلم و  هیلع  یلص 
لیللا موجن  تحال  قاشرد و  ام  هللا  هیلع  یلـص  انث و  دورد و  زا  اهفحت  وا  سدقم  حور  رب  ام  بناج  زا  ادخ  دـناسرب  رایتخا و و  کلام 

بش ياه  هراتس  دنوش  رهاظ  هک  یمادام  قفا و  زا  دیشروخ  دنک  عولط  هک  یمادام  یللاعت  قح  وا  رب  دتسرف  تاولص  ینعی و  تاردتبم 
هدـنع و مطاف  ذـخل  تمطلل  اذا  تارف  طشب  ًاـناشطع  تامدـق  ًالدـجم و  نیـسحلا  تلحول  مطاـفا  ار  باـتفآ  عولط  ناگدـننک  ترداـبم 

رانک رد  داتفا و  البرک  كاخ  رب  ادـعا  غیرد  یب  عیتب  هک  ار  نیـسح  ینک  لایخ  رگا  همطاف  يا  ینعی  تاـنیحولا  یف  نیعلا  عمد  تیرجا 
رب نوزخم  هدـید  بآ  زا  ام  هدـید  رهوگ  همطاـف  يا  ندز  یهاوخ  دوخ  هنوگلگ  رب  هچناـپط  هنیآ  ره  هداد  ناـج  بل  هنـشت  تارف  طـش 

رتخد يا  زیخرب  همطاف  يا  ینعی  تالف  ضراب  تاومـس  موجن  یبدناف  ریخلا  هنبای  یموق  مطافا  درک  دهاوخ  يراج  دوخ  نوگلگ  هنوگ 
هداتفا تلذم  هب  نوچ  نابایب  نیمز  رد  دـنتعفر و  تماما و  کلف  ياه  هراتـس  هک  دوخ  نادـنزرف  رب  نک  هبدـن  هحون و  ناقلخ و  نیرتهب 

تسا و هنیدـم  رد  رگید  ياهربق  تسا و  هفوک  رد  دـنچ  يربق  ینعی  یتاولـص  اـهلان  خـفب  يرخا  هبیط و  هب  يرخا  ناـفوکب و  روبق  دـنا 
هـسدقم حیارـض  هب  هراشا  هفوک  ياهربق  هک  دیوگ  مجرتم  نم  تاولـص  اهنآ  هب  دـسرب  تسا  همظعم  هکم  ینعی  خـف  رد  رگید  ياهربق 

هفوک رد  هک  مالسلا  مهیلع  همئا  دالوا  زا  یضعب  تسا و  البرک  ءادهش  روبق  و  ع )  ) نیسح ماما  ترـضح  و  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح 
حیارـض و  س )  ) ارهز همطاف  رطعم  عجـضم  ءایبنا و  دیـس  ترـضح  رونم  دقرم  هب  تسا  هراشا  هنیدم  ياهربق  دـننوفدم و  نآ  یلاوح  و 

هکم کیدزن  رد  تسیعضوم  مسا  خف  دننوفدم و  هبیط  دلب  نآ  رد  هک  تاجرد  یلاع  تاداس  ریاس  مهیلع و  هللا  مالس  عیقب  همئا  هرهطم 
میود نسح  رسپ  میـس  نسح  رـسپ  یلع  رـسپ  نیـسح  هک  تسا  نآ  خف  هصق  لحم  دننادرگ و  یم  مرحم  اجنآ  رد  ار  لافطا  هک  همظعم 

زا يداه و  هب  دوب  بقلم  هک  یـسوم  تفالخ  ماـیا  رد  دوب  مود  نسح  رـسپ  هللادـبع  رتخد  بنیز  وا  رداـم  هک  یبتجم  نسح  ماـما  رـسپ 
رد یناهفـصا  جرفلاوبا  هنیدـم و  رد  ترجه  زا  تشه  دـص و  لاس  هدـعقلا  يذ  هام  رد  هدرک  جورخ  دوب  ساـبع  ینب  ياـفلخ  مراـهچ 

یلاو ار  باطخلا  نبرمع  دالوا  زا  یقـش  درم  يداه  هک  دوب  نآ  نیـسح  جورخ  ببـس  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیبلاطلا  لـتاقم  باـتک 
لیاوا نوچ  دیناسر  یم  ناشیا  هب  رایـسب  تیذا  تناها و  هدرک و  گنت  رایـسب  هنیدـم  تاداس  رب  ار  راک  يرمع  نآ  درک و  هبیط  هنیدـم 

ام دینک  جورخ  هک  ار  تاداس  ریاس  نیسح و  دندرک  هسوسو  دندش و  هنیدم  لخاد  نایجاح  زا  رفن  داتفه  دش  هنیدم  هب  نایجاح  ندمآ 
نسح ماما  رسپ  نسحلا  نب  هللادبع  رسپ  هس  اهنآ  هلمج  زا  هک  ار  تاداس  درک  عمج  درک و  جورخ  هدارا  نیـسح  مینک  یم  امـش  تناعا 

دنتفگ و یم  نسطفا  ار  وا  هک  میس  نسح  رـسپ  هللادبع  سیردا و  میـس  نامیلـس و  يرگید  تشاد و  مان  ییحی  اهنآ  زا  یکی  هک  دندوب 
هک لیعامسا  رسپ  میهاربا 
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قحسا رسپ  هللادبع  میس و  نسح  رـسپ  یلع  رـسپ  نسح  رـسپ  رمع  دنناسر و  یم  تبـسن  وا  هب  ابطابط  تاداس  دنتفگ و  یم  ابطابط  ار  وا 
نادنزرف زا  رفن  شش  تسیب و  سپ  دندرک  یم  عمج  ار  دوخ  نایانشآ  اهدرک و  دازآ  ناتسود و  دندوب و  مود  نسح  رسپ  میهاربا  رـسپ 

حبص ناذا  نذوم  نوچ  دندرک و  جورخ  مدرم  ریاس  نایلاوم و  زا  یعمج  نایجاح و  زا  رفن  هد  دندش و  عمج  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دینـش ار  ادـص  نیا  نوـچ  يرمع  لـمعلا  ریخ  یلع  یح  تفگ  نذؤـم  تفر و  ـالاب  راـنم  رب  نیـسح  دـندش و  دجـسم  لـخاد  تفگ  ار 
ناشیا زا  دومنن  فلخت  بلاطوبا  دالوا  زا  یـسک  درک و  مدرم  اب  دجـسم  رد  ار  حبـص  زامن  نیـسح  تفر و  نوریب  هنیدم  زا  تخیرگ و 

منم انث  دمح و  زا  دعب  تفگ  تفر و  الاب  ربنم  رب  نیسح  سپ  میـس  نسح  رـسپ  رفعج  رـسپ  نسح  مظاک و  یـسوم  ماما  ترـضح  رگم 
تنـس هب  دینک  لمع  هک  منک  یم  توعد  ار  امـش  ادخ  لوسر  مرح  رد  ادخ و  لوسر  ربنم  رب  ما  هدـمآ  رب  و  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنزرف 

دمآ دجـسم  رد  رب  درک و  عمج  يرکـشل  دوب  هنیدم  هغوراد  هک  يربرب  دامح  لاح  نیا  رد  دندرک  تعیب  یـضعب  مدرم  ادـخ و  لوسر 
دوخ و هدـید و  هک  دز  وا  یناشیپ  رب  نانچ  تشاد  تسد  رب  هک  يریـشمش  هللادـبع  نب  ییحی  دیـس  دـیاری  ون  بکرم  زا  تساوخ  نوچ 
رد دنتخیرگ و  همه  شرکـشل و  رب  درک  هلمح  ییحی  دیدرگ و  رد  بسا  زا  نوعلم  نآ  دـنارپ و  ار  شرـس  فصن  دـیزب و  ار  شهالک 

سک ناهنپ  بش  دینش  ار  نیسح  جورخ  ربخ  دش  هنیدم  لخاد  نوچ  دوب  هدمآ  جح  هب  دوب  هفیلخ  ءارما  زا  هک  كرت  كرابم  لاس  نآ 
رگا تسرفب  نم  رگـشل  رـس  رب  ار  یعمج  موش  لخاد  تاداس  نوخ  رد  وت و  گنج  هب  موش  ـالتبم  مهاوخ  یمن  نم  هک  داتـسرف  وا  دزن 
هیلع ینیلک  تفر و  هکم  بناـج  هب  تخیرگ و  وا  درک و  نـینچ  نیـسح  مزیرگب  نـم  نـم و  يارب  دـشاب  هناـهب  هـک  دنـشاب  رفن  هد  هـچ 

ار ع )  ) مظاک یسوم  ماما  ترضح  داتسرف و  دش  فرـصتم  ار  هبیط  هنیدم  درک و  جورخ  نیـسح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  همحرلا 
نب هللادبع  نبدمحم  وت  مع  رسپ  نکم  تعیب  فیلکت  ارم  مع  رسپ  يا  تفگ  تفر و  وا  دزن  ترـضح  دنک  تعیب  وا  اب  هک  درک  فیلکت 

دیوگب هک  تساوخ  یمن  هک  دـنچ  يرما  هک  دـش  مزال  وا  رب  درک و  تعیب  رب  ربج  ار  ع )  ) قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  مردـپ  نسحلا 
تفگ مهاوخ  مناد  یم  هچنآ  ینک  فیلکت  زین  ارم  رگا  تشک  دهاوخ  ار  وا  هک  دش و  دهاوخ  هتـشک  وا  هکنآ  هب  داد  ربخ  ینعی  تفگ 
عادو هب  نوچ  تسا  امـش  اب  رایتخا  ار  امـش  منک  یمن  ربج  نم  دینک  تعیب  دـیهاوخ  رگا  هک  مدرک  سامتلا  امـش  زا  نم  تفگ  نیـسح 
هورگ نیا  هک  نک  گنج  وکین  يوش  یم  هتشک  هتبلا  رفس  نیا  رد  هک  نادب  مع  رسپ  يا  دومرف  ترضح  دمآ  ع )  ) یسوم ماما  ترضح 

دزم نم  نوعجار  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  دومرف  سپ  دـنرفاک  كرـشم و  نطاـب  رد  دـننک و  یم  مالـسا  راـهظا  رهاـظ  رد  هح  نادـنچ  یقـساف 
هتشک همه  شباحصا  وا و  دومرف  ترـضح  هچنانچ  تفر و  نوریب  نیـسح  سپ  مبلط  یم  ادخ  زا  ناشیوخ  هورگ  يا  ار  امـش  تبیـصم 

همظعم هکم  هجوتم  ناشیا  ریغ  یلاوم و  تاداس و  زا  رفن  دصیـس  اب  نیـسح  هک  تسا  هتفگ  نیبلاطلا  لـتاقم  باـتک  بحاـص  دـندش و 
زا لاس  نآ  رد  دندمآ و  ناشیا  لابقتـسا  هب  هفیلخ  يداه  ياهرکـشل  دندیـسر  خفن  نوچ  درک و  بیان  هنیدم  رد  ار  یـصخش  دندش و 

نیسح بجاح و  نسح  كرت و  نایم  دندوب و  هدمآ  یسیع  نب  یسوم  رفعج و  یبا  نب  نامیلس  دمحم و  نب  سابع  تعالم  سابع  ینب 
رد هجحلا  يذ  هام  متشه  زور  رد  دنداتـسیا و  نیـسح  دیـس  رکـشل  ربارب  رد  نارگ  رکـشل  اب  ناشیا  دندش و  قحلم  ناشیا  هب  زین  نیطقی 
امش هب  يررض  هفیلخ  هک  میوش  یم  نماض  میهد و  یم  ناما  ار  اهامش  ام  هک  دندرک  ضرع  ناما  نیسح  رب  لوا  سپ  حبص  زامن  تقو 

ناما رب  هک  تسناد  یم  نوچ  نیسح  دیس  امش  هب  دنک  ناسحا  هکلب  دناسرن 
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نایم رد  میظع  لاتق  درکن و  لوبق  دـیناسر  دـنهاوخ  لتق  هب  هوجو  حـبق  اب  ار  ناشیا  دـنبایب  تسد  رگا  درگ و  ناوت  یمن  دامتعا  ناـشیا 
یم گنج  هنادرم  هدرکن  ناما  لوبق  تعاجـش  هشیب  ناریـش  نآ  دندرک و  دنلب  ناما  يادص  فلاخم  رکـشل  هتـسویپ  دـش و  عقاو  ناشیا 

رکشل بقع  زا  نیعل  نامیلـس  نب  دمحم  هکنآ  ات  دنداتـسرف  منهج  هب  ار  ایقـشا  نآ  زا  يریثک  عمج  ددم  مدع  اددع و  تلق  اب  دندرک و 
میهاربا نب  قحسا  نب  هللادبع  نسحلا و  نب  هللادبع  نب  نامیلس  نیسح و  هکنآ  ات  دیناسر  لتق  هب  ار  نیسح  رکشل  رثکا  دمآ و  رد  ناشیا 

دندمآ و لتق  هب  زور  نآ  رد  ینیسح  تاداس  رثکا  دندش و  دیهش  یلاوم  تاداس و  زا  رگید  تعامج  اب  دمحم  نب  نسح  نسحلا و  نب 
نوچ دشن و  عقاو  خف  گنج  زا  رت  میظع  مارک  تاداس  رب  البرک  هعقاو  زا  دعب  هک  دنا  هدرک  تیاور  ع )  ) یقت دـمحم  ماما  ترـضح  زا 
موش سلجم  نآ  رد  ینیسح  ینسح و  تاداس  زا  يریثک  عمج  دندروآ  سابع  یسوم و  دزن  هب  ار  ادهش  ياهرس  رثا  تواقش  رکشل  نآ 

هب نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  یلب  دومرف  ترضح  تسا  نیسح  رس  نیا  هک  دندیسرپ  یسوم  ماما  ترـضح  زا  نوعلم  نآ  دندوب و  رـضاح 
رد اهیدب و  زا  دوب  هدننک  یهن  اهیکین و  هب  دوب  هدننک  رما  دوب و  هدنریگ  هزور  رایسب  حلاص و  ناملسم و  تفر  ایند  زا  هک  دنگوس  ادخ 

نوعلم يداه  دزن  هب  ار  تاداس  ناریـسا  نوچ  دنتفگن و  باوج  دندش و  تکاس  نیعالم  نآ  تشادن  دوخ  دـننام  ینـسح  تاداس  نایم 
نوچ هک  دـنا  هدرک  تیاور  یعمج  زا  دـش و  لصاو  منهج  هب  گس  نآ  زور  نامه  رد  دـنناسر و  لتق  هب  ار  همه  هک  هدرک  رما  دـندرب 
دیئاز یمن  ارم  مردام  یکشاک  هک  تسنیا  نومضم  هک  دناوخ  یم  يرعش  وا  دندرک و  نیتداهش  نیقلت  ار  وا  دش  نامیلس  تافو  ماگنه 

رس رب  دندش  دیهش  شباحصا  نیسح و  دیس  هک  یبش  رد  تسا  هدرک  تیاور  لباقم  رد  متفر و  یمن  شباحـصا  نیـسح و  گنج  هب  و 
زا ضیا  دندرک و  یم  هبدن  هیرگ و  نایا  رس  رب  دندناوخ و  یم  راعـشا  هک  دندینـش  یم  ار  نج  هحون  هلیبق  نآ  حابـص  ات  نافظع  ياهبا 

درک و زامن  تعکر  ود  دمآ و  ریز  هب  بکرم  زا  خف  رد  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب دـمحم  ماما  ترـضح 
ود دوش  دیهش  وا  اب  هک  یـسک  باوث  دش و  دهاوخ  دیهـش  اجنیا  رد  وت  نادنزرف  زا  یکی  تفگ  دش و  لزان  لیئربج  دومرف  تسیرگ و 

درک و زاـمن  دـمآ و  دورف  خـف  رد  زین  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  رگید  تیاور  ضیا  تـسا و  رگید  نادیهـش  ربارب 
مجرتم تشهب  يوس  هب  درک  دهاوخ  تقبـس  ناشیا  حاورا  هک  یهورگ  اب  دـش  دـهاوخ  هتـشک  تیب  لها  زا  يدرم  اجنیا  رد  هک  دومرف 

زا یهن  هک  دـشاب  هدرک  جورخ  نیا  يارب  زا  دـشاب و  هدرکن  تماـما  ياوعد  نیـسح  هک  دوش  یم  دافتـسم  ثیداـحا  نیا  زا  هک  دـیوگ 
تلدش و درا.و  نومـضم  نیا  هب  دـیز  باب  رد  وا  باب  رد  ثیداحا  هچنانچ  دـهدب  نامز  ماما  هب  ار  قح  دوش  بلاغ  رگا  دـنکب و  رکنم 
تسا و اهنآ  لحم  ناسارخ  ناجزوج  نیمز  هک  رگید  دنچ  ربق  ینعی و  تامرغل  يدل  يرمخ  اببربق  اهلحم و  ناج  روجلا  ضراب  يرخا 

تداهـش زا  دـعب  هک  دیهـش  دـیز  رـسپ  ییحی  لـتق  هب  تسا  هراـشا  لوا  دوخ و  راـید  زا  رود  تبرغ و  رد  تسا  يرمخاـب  رد  هک  يربق 
راد هب  دندرک و  دیهـش  ار  وا  ناجزوج  رد  هیما  ینب  يافلخ  زا  دیلپ  دـیلو  نامز  رد  درک و  جورخ  اجنآ  رد  تفر و  ناسارخ  هب  شردـپ 

میهاربا ییحی  لتق  هب  تسا  هراشا  میود  (1) و  درک نفد  دروآ و  ریز  هب  ار  وا  درک و  جورخ  يزورم  ملسموبا  ات  دوب  راد  رب  دندیـشک و 
درک و تموکح  اهتدم  درک و  جورخ  اجنآ  رد  تفر و  قارع  هب  تخیرگ و  دمحم  شردارب  نتشک  زا  دعب  هک  نسحلا  نب  هللادبع  رسپ 

هدزناش رد  هک  يرمخ  اب  رد  رخآ 
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نآ بولقلا  ثویخ  باتک  رد  تسین و  همجرت  نیا  بسانم  اهصق  نیا  لیصفت  دش و  نوفدم  اجنآ  رد  دش و  هتشک  تسا  هفوک  یخسرف 
هزیکاپ سفن  يارب  تسا  دادغب  رد  هک  يربق  ینعی  باقرغلا  یف  نمحرلا  اهنمـضت  هیکز  سفنل  دادغب  هب  ربق  دش و  دهاوخ  روکذم  دـش 

تفگ لـبعد  هک  تسا  هدرک  تیور  هیوباـب  نبا  تشهب و  ياـهفرغ  رد  تسا  هتفبرگ  ورف  دوـخ  تمحر  هب  نـمحر  دـنوادخ  ار  وا  هـک 
وت هدیصق  هک  منک  قاحلا  تیب  ود  عضوم  نیا  رد  یهاوخ  یم  هک  دومرف  ع )  ) اضر ماما  ترضح  مدیـسر  هدیـصق  نیا  عضوم  هب  نوچ 

یَلَع تََحلَا  ٍهَبیـصُم  نِم  اهیَا  ای  سُوِطب  ربَق  دندومرف َو  ار  تیب  ود  نیا  ترـضح  س  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  یلب  متفگ  دوش  مامت 
بجع هچ  تسا  سوـط  رهـش  رد  هک  يربـق  ینعی  ِتاـبرکلا  ُمَغلا َو  اَّنَع  جِرَفی  ًاـِمئاق  ُهللا  َثَـعبَی  یتَـح  ِرَـشَحلا  َیِلا  ِتارف  َزلاـِب  ِءاـشحَالا 

دنازیگنا و رب  یلاعت  قح  هک  يور  ات  رشح  زور  ات  زوسناج  ياهلان  اب  دزورفا  یم  نور  رد د  ترشح  شتآ  هتـسویپ  هک  تسا  یتبیـصم 
یلص هرما و  هللا  دشرا  یـسوم  نب  یلع  ار  اهتئـش  اهتبرک و  وا  رمع  ام  زا  دنادرگ  یم  لیاز  دهد و  یم  جرف  هک  ار  یمئاق  دنادرگ  رهاظ 

اهدورد نیرتهب  وا  رب  دتسرف  دورد  ار و  وا  رما  دروآ  حالص  اب  ادخ  تسا  یسوم  رسپ  یلع  ربق  نآ  بحاص  نوچ  تاولصلا  لضفا  هیلع 
هکنآ زا  دـعب  تسا  هدومرف  هفاضا  لبعد  ار  میـس  تسیب  تسا و  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  زا  لوا  تیب  ود  ناـمه  ًارهاـظ  دـیوگ  مجرتم 

ربق دوب  دـهاوخ  سوط  رد  هک  يربق  نآ  هللا  لوسر  نبای  تفگ  لبعد  هیوباـب  نبا  تیاـمور  هب  دومن و  هفاـضا  ار  تیب  ود  نآ  ترـضح 
نم و نایعیـش  ددرت  لحم  سوط  رهـش  ددرگب  هکنآ  ات  اهزور  اهبـش و  دش  دهاوخن  یـضقنم  تسنم و  ربق  هک  دومرف  ترـضح  تسیک 

ناـهانگ تماـیق و  زور  رد  نم  هجرد  رد  دـشاب  نم  اـب  ارم  دـنک  تراـیز  نم  تبرغ  سوـط و  رد  هک  ره  هـک  یتـسرد  هـب  نـم  ناریاز 
درد هب  هتخوس و  ارم  لد  هک  اهتبیـصم  نا  اـما  سپ  ینعی  تافـص  هئکب  ینم  اـهغلابم  ًاـغلاب  تسل  یتـلا  تابیـصملا  اـماف  دوش  هدـیزرمآ 

ِطـِشب اهنِم  ُمُهَنرَعُم  البرک  ِبنَج  نِم  ِرهنلا  ِنطَِبب  ٌروبق  درک  مناوت  یمن  دـیاب  هکنانچ  اـهنآ  فصو  منک  یعـس  هکنادـنچ  تسا و  هدروآ 
زا هک  يرهن  کیدزن  رد  دنا  عقاو  هک  تسا  دنچ  يربق  نابحاص  ینعی  یناَف  ریَخ َو  َلبَق  مهِیف  ُُتیفَُوت  ینَتیَلَف  ِتارفلِاب  ًاشاطِع  اوَفَوت  ٍتارف 

دیهـش دـنتفای و  تافو  دـسرب  تارف  رهن  هب  تشاچ  تقو  دـیامن  لوزن  اـجنآ  رد  یـسک  رگا  بش  رخآ  رد  تسیراـج و  ـالبرک  يولهپ 
رهن تارف  هک  دیوگ  مجرتم  مدرم  یم  ندرم  تقو  زا  شیپ  ناشیا  تبیصم  رد  نم  رگا  يدوب  هچ  تارف  رهن  بل  رد  هنـشت  بل  اب  دندش 
دنتفر یم  هفوک  هب  هدمآ و  یم  البرک  هک  دندوب  هدرک  ادج  يرهن  نآ  زا  درذگ و  یم  یلعم  يالبرک  یخـسرف  جنپ  رد  هک  تسیگرزب 
رونم دـقرم  کیدزن  رهن  نآ  رثا  دنتـسب و  نیـسح  ماـما  ترـضح  يور  رب  هک  د.وب  يرهن  نآ  تسا و  هدوب  رهن  نآ  زا  هفوک  یناداـبآ  و 
مهیلع تیب  لها  ناگنـشت  بل  يارب  بآ  هک  رونم  دـقرم  کیدزن  رهن  نآ  زا  ساـبع  ترـضح  تسا و  هنع  هللا  یـضر  ساـبع  ترـضح 

هدش و نوفدم  اجنآ  رد  ادهـش  ریاس  زا  رود  اذهل  دـندرک و  دیهـش  ار  وا  رهن  نآ  یلاوح  رد  دـنتفرگ و  نایم  رد  ار  وا  دروایب و  مالـسلا 
تسا سابع  ینب  يایقشا  يافلخ  رخآ  هک  دش  مصتعم  ندش  فرطرب  ثعاب  وا  دوب و  هعیـش  ياملع  زا  دوب و  مصتعم  ریزو  یمقلع  نبا 

رب ار  وت  هک  دندرک  رهن  نیا  هب  باطخ  دندروآ  فیرشت  البرک  هب  نوچ  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  هک  دوب  هدینـش  یثیدح  نوچ 
ثعاـب نآ  درک و  بارخ  ار  رهن  نآ  دـس  یمقلع  نبا  ببـس  نیاـب  يا  یم  یتسه و  يراـج  زونه  وت  دنتـسب و  دیهـش  ماـما  مدـج  يور 
یتدایز نایب  رعاش  ضرغ  دوب و  یمقلع  شا  هدننک  بارخ  هک  اریز  یمقلع  رهن  هب  هدش  یمسم  ببس  نیا  هب  هدش و  هفوکرهش  یبارخ 
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دندوب گرزب  رهن  یکیدزن  کچوک و  رهن  يولهپ  رد  وا  تیب  لها  ءادهـشلا و  دیـس  هکنآ  اب  تسنآ و  رفاک  نآ  هحیبق  لامعا  تعاـنش 
ینعی تاعطفلا  لکثلا و  ساکب  ینتقس  مهرکذ  دنع  هعول  اوکشا  هللا  یلا  دندش  دیهش  هنشت  بل  اب  هکنآ  ات  دندرک  عنم  ناشیا  زا  ار  نآ 

یگدز و متام  ياهـساک  دـناماشآ  یم  نم  هب  هک  ار  ناشیا  منک  یم  داـی  هک  یتقو  رد  ار  دوخ  لد  نتخوس  منک  یم  تیاکـش  ادـخ  هب 
ناجیه هب  سپ  ار  ناشیا  منک  ترایز  هکنآ  زا  مسرت  یم  ینعی  ِتالَخَّنلا  عِدِـخلِاب َو  مُهُعِراصَم  ینَقوشَتَف  مهرَز  ِنَاب  فاـخَا  ار  یئاوسر 

يَرت امَف  نُونَملا  بیَر  مُهَمَـسقَت  ناتـسلخن  يداو و  نایم  رد  دـنعقاو  هک  ناشیا  ياهربق  ناشیا و  تداهـش  لحم  ندـید  ارم  نوخ  دروآ 
هک یتحاس  هناخ و  ناشیا  يارب  زا  ینیب  یمن  سپ  راگزور  ثداوح  ار  ناـشیا  تسا  هدرک  هدـنکارپ  ینعی  ِتارُجُحلا  هیـشغَم  ٌهَرقُع  مَُهل 

هکنآ زا  ریغ  هب  ینعی  تابرکلا  نم  ءاضنا  نینیدم  هتبصع  هنیدملاب  مهنم  نا  الخ  نآ  بناوج  رد  ای  نآ  ياهرجح  رد  دنوش  دراو  مدرم 
نآ يوس  راوز  هلیلق  راگزور  دـیادش  نحم و  زا  يرغال  تفاحن و  يراوخ و  تلذـم و  اـب  دنتـسه  هقرـشم  هنیدـم  رد  ناـشیا  زا  یعمج 
نآ دنراد و  دـنچ  هدـننک  ترایز  هکنآ  رگم  ار  ناشیا  روبق  دـنک  یم  ترایز  یـسک  مک  ینعی  تامحرلا  نابقعلا و  عبـضلا و  نم  اروز 

تاقرتفم ضرالا  یحاون  یف  توث  عجاضمب  هبرت  موی  لک  مهل  دـشاب  یم  اهناریو  رد  هک  اه  هیاـسمه  اـهباقع و  اـهراتفگ و  زا  اـهنابایب 
ءاوال بکنت  رگیدکی  زا  ادج  نیمز  یحاون  رد  دنیامن  یم  تماقا  هک  دنچ  يربق  رد  دسر  یم  مهب  یتبرت  زور  ره  ناشیا  يارب  زا  ینعی 

زا هک  اریز  ددرگ  یمن  اهربق  نابحاص  نآ  کـیدزن  اـهلاس  ياـهالب  اهتدـش و  ینعی  تارمجلا  هرمح  مهیلطـصت  ـال  مهراـید و  نینـسلا 
ناشیا هب  منهج  ياهرگخا  ترارح  دیـسر و  دـناوت  یمن  ناشیا  هب  یبیـسآ  نآ  لها  اـیند و  زا  دـنادوخ و  راـگدرورپ  تمعن  تمحر و 

عیفر تاداس  نآ  هلمج  زا  دـندوب  هک  قیقحت  هب  ینعی و  تاـمزالا  یف  نوراـخن  ریاـغم  اهـضرا  زاـجعاب و  مهنم  ناـک  دـق  دـسر و  یمن 
ياهلاس رد  نارتش  ناگدننک  رحن  رایسب  ار و  نانمشد  ناگدننک  تراغ  رایـسب  نآ  یلاوح  ياهنیمز  هکم و  زاجح  رد  هورگ  تاجردلا 

راک هانگ  نانز  هک  دوب  یئارس  مرح  هاگراب و  ار  ناشیا  ینعی  تاملظلا  راتـس و  يدل ال  ءیـضت  هجوا  تابنذملا و  هرزت  مل  یمح  طحق 
ریز رد  دیشخب  یم  ینـشور  هک  دنتـشاد  دنچ  يور  دنـشاب و  راکهانگ  نآ  لها  هکنآ  ياج  هچ  تفر  دنتـسناوت  یمن  ناشیا  ترایز  هب 

اب ناراوس  يرکـشل  رب  دندش  یم  دراو  هاگره  ینعی  تارمغلا  اومحقا  برح  رعاسم  انقلا  نم  مسب  الیخا  درو و  اذا  اهیکیرات  اه و  هدرپ 
ًاموی اورخف  ناف  گنج  ياهایرد  رد  دندنکفا  یم  دـندرک و  یم  لخاد  هناکاب  یب  ار  دوخ  برح  شتآ  هدـنزورفا  نوگ  مدـنگ  ياهزین 

نآ هـب  ار  دوـخ  تبـسن  ینعی  ص )  ) دـمحم دـنروآ  یم  يزور  دـننک  رخف  رگا  ینعی  تاروـسلا  ناـقرفلا ئ  لـیئربج و  دـمحمب و  وـتا 
دننک یم  دای  ار  نآرق  ياه  هروس  هدش و  لزان  ناشیا  دج  رب  هک  دننک  یم  رکذ  ار  دـیجم  نآرق  لیئربج و  دـننک و  یم  رکذ  ترـضح 

هک ار  یلع  دنرامـش  یم  ینعی و  ٍتاَنب  ریَخ  ءارهَزلا  ُهَمِطاف  یلُعلا َو  ِِبقاـنَملا َو  اذ  ًاـِیلَع  اَودـعَو  .تسا  هدـمآ  دورف  ناـشیا  ناـش  رد  هک 
َهَزَمَح َو تسنایملاع َو  نارتخد  نیرتهب  هک  ار  ارهز  هرونم  همطاف  تسالع و  تعفر و  بحاـص  تسا و  اـصحا  یب  ياـهنتبقنم  بحاـص 

دوب يراگزیهرپ  تلادع و  بحاص  هک  ار  سابع  هزمح و  دنرامش  یم  ینعی و  ِتُابُجلا  ِیف  ُرایَطلا  اهَرَفْعَج  یُقتلا َو  ِلدَعلا َو  اَذ  َسابَعلا 
ٍتاردَق نِم  یکَون َو  نَم  ًهیَمُس  اِهبزَح  ٍدنِه َو  َجولفَم  َِکئلوا ال  فرش  تزع و  ياهباجح  رد  تسا  هدننک  زاورپ  ار  ناشیا  هک  رفعج  و 
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ردام هیمـس  دنه  هایـشا  هورگ و  زا  هن  هیواعم و  دننام  دنا  هدیـسر  مه  هب  راکانز  دـنه  يانز  زا  هن  میدرک  رکذ  هک  ناراوگرزب  نآ  ینعی 
رِجفَا نِم  مُُهتیعََنب  اهیِدَـعَو َو  ُمُهنَع  ٌمتَی  ُلَئـستَس  بسن  لعف و  رد  تساـجن  تردـق و  ناـبحاص  ناـقمحا و  زا  هن  انزلادـلو و  داـیز  داـیز 

زا هک  رکبوبا  زا  دننک  لاوس  تمایق  رد  هک  دشاب  دوز  ینعی  ٍتاتَش  َنهَر  َءانبَالا  اوُکََرت  مُه  مِهتِقَح َو  ِذْخَا  نَع  َءابالا  اوُعَنَم  مُه  ِتارجفلا 
ار ناشیا  تعیب  دیدرک و  بصغ  ار  ناشیا  قح  تیب و  لها  رب  دـیدرک  متـس  ارچ  هک  تسا  يدـع  هلیبق  زا  هک  رمع  زا  تسا و  متی  هلیبق 

ناشیا دوخ و  قح  نتفرگ  زا  ار  ناردپ  دندرک  عنم  ناشیا  عابتا  رمع و  رکبوبا و  دوب و  ناهانگ  حـیابق و  نیرتدـب  دـندرک  رکبوبا  اب  هک 
هیما و ینب  زگره  دندرک  یمن  ع )  ) نینمؤملاریما قح  بصغ  رگا  هک  اریز  دـندرک  قرفتم  ملاع  فارطا  رد  متـس  ملظ و  هب  ار  نادـنزرف 

نیـسح ماما  ترـضح  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا  هتفگ  رباکا  زا  یکی  هکنانچ  دـندش  یمن  طلـسم  ادـخ  لوسر  تیب  لها  رب  سابع  ینب 
ٍدمُحم ِیبَـنلا  ونُـص  مهِیلَو  ِتاراَدَـغلا  یلَع  ََتئاـج  ُمُهَتعَنَف  ٍدَـمَُحم  یِـصَو  نَع  اهُولَدَـع  مُـه  هفیقـس َو  تـعیب  رد  رگم  دـشن  دیهـش  (ع )

اهلیح اهرکم و  لیبس  ربدـم  ناشیا  تعیب  سپ  ص )  ) دـمحم یـصو  زا  ار  تفالخ  دـندینادرگ  ناشیا  ینعی  ِتارمَغِلل  ِجارَفلا  ِنَسَحلاوبَا 
زا دوـب  میظع  ياـهمغ  هدـنهد  جرف  همک  تسا  نسحلاوـبا  وا  و  ص )  ) دـمحم ینعی  تسا  ربـمغیپ  ياـتمه  ردارب و  ناـشیا  ماـما  یلو و 

مُهلَا یشَقل  ًادشُر  مُهَتَرجت  َیتاقث  لهَا  اُوماداَم َو  َيابِحَا  مُهَنِاَف  َیبَنلا  لا  ِیف  َِکئالَم  دوب  هوبنا  ياهرکـشل  هدنفاکـش  ای  لوسر  ترـضح 
ات دـننم  ناتـسود  ناـشیا  هک  اریز  ص )  ) ربمغیپ لآ  تبحم  رد  نم  زا  ار  دوخ  تمـالم  راد  رود  ینعی  ِتاریخلَا  ُتریَخ  ٍلاـح  لُـک  یقَت 

ُتَذَبَن دنناگدیزگرب  هدیزگرب  لاح  ره  رب  ناشیا  هک  ایز  دوخ  سفن  حالص  يارب  ار  ناشیا  ما  هدرک  رایتخا  دننم  دامتعا  لها  دنتـسه و 
دوخ تبحم  ینعی  یتانَسَح  ِیف  ِبَر  ای  ُمنَهُج  دِزَو  هریََصب  َياوه  ِیف  یندِز  ِبَرایَف  یتالُِول  ًاعیاط  یـسفَن  ُتْمَلَـس  ًاقِداص َو  َهدَوَملِاب  مِهَیِلا 
دوخ ناماما  نایلاو و  يارب  زا  تبغر  عوط و  هب  ار  دوخ  ناج  ما  هدرک  میلـست  یتسار و  قدص و  يور  زا  ما  هدـنکفا  ناشیا  يوس  هب  ار 

َجَح ِهللا ام  ُمُهیکیاَس  نم  تانـسح  رد  نک  دایز  ار  ناشیا  تبحم  باوث  ناشیا و  تبحم  رد  ارم  یئانیب  نک  دایز  نم  راگدرورپ  يا  سپ 
مهاوخ ناـشیا  رب  یـسب  ینعی  یتاـیَح  ِلوُِطب  ُنُوَزحَمل  ینِا  ُمَهوُدَـع َو  ٍلاَـق  َمُه َو  ـال  َول  ینِا  تارجَـشلا َو  یَلَع  ٌيرُمق  َحاـن  اـم  ٌبِکار َو 

(1) هک یتسرد  هب  ناتخرد و  رب  يرمق  دنک  هلان  هحون و  هک  یمادام  هدننک و  جح  هراوس  ادخ  يارب  زا  دنک  جـح  هک  یمادام  تسیرگ 
ار دوخ  ناج  مهاوخ  یم  ای  دـید  مناوت  یمن  لاوحا  نیا  رد  ار  ناشیا  هک  یتسرد  هب  دوخ  یناگدـنز  رمع و  يزارد  زا  مکانهودـنا  نم 

ِتابرَذلِاب َنُهنِم  ُمتقَلَطاَف  اهَوطَخ  ُتُوملا  َدَیَقاِمل  ِلیَخِلل  ٍتاید َو  لمَِحل  وَا  ٍتاتُع  ِکَِفل  ٍهَیِتق  ٍلوهُک َو  نِم  ُمتنَا  یـسفَِنب  منک  ناشیا  يادف 
امـش تداع  هکنانچ  ار  ناناملـسم  دینکیرای  هکنآ  يارب  تلاسر  تیب  لها  ناناوج  ناریپ و  يا  منک  یم  امـش  يادف  ار  دوخ  ناج  ینعی 

نآ یتادا  رب  رداق  دشاب و  هدش  مزال  یسک  رب  یتیدای  دنشاب  هدرک  ریـسا  ار  ناشیا  متـس  روج و  هب  هک  ناریـسا  ندرک  صالخ  زا  تسا 
هب نت  دنـشاب و  هداتفا  هصمخم  رد  هک  دنچ  ناراوس  نداد  تاجن  يارب  زا  دینک و  دازآ  ار  وا  دـیوشب و  وا  تید  لمحتم  امـش  دـشابن و 

نتخیرگ رب  تردق  هک  تسا  هدرک  ریجنز  دنب و  رد  ار  ناشیا  نابسا  ياپ  گرم  دایوگ  هک  يدح  هب  دنـشاب  هداد  ندش  هتـشک  ندرم و 
دنا هدیرب  ناشیا  نابسا  ياپ  زا  دنب  امش  دنشاب و  هتشادن 
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نمکیف رجها  مکبح و  لجا  نم  محرلا  یـصق  بحا  هدنرب  زیت  ياهریـشمش  اهزین و  ندومرف  راک  هب  دیـشخب  تاجن  ندـش  هتـشک  زا  و 
یم يرود  دنشاب و  امش  تسود  هاگ  ره  دنراد  رود  یشوخ  ای  دنتـسین  نم  شیوخ  هک  ار  اهنا  مراد  یم  تسود  ینعی  یتانب  یتجوز و 

ینعی و تاوم  ریغ  قحلا  لهال  دیبع  حشاک  هفاخم  مکبح  متکاو  دنـشابن  امـش  یلاوم  هعیـش و  زا  رگا  دوخ  نارتخد  دوخ و  نز  زا  منک 
بهذم رد  قفاوم  تسا و  قح  لها  نادناعم  ار و  دوخ  ینمشد  دنک  یم  ناهنپ  هک  ینمشد  سرت  زا  ار  امش  تبحم  نم  منک  یم  ناهنپ 

باب نک  شـشخب  دوجو و  ناشیا  رب  نک  هیرگ  هدـید  يا  ینعی  تالمهلا  باکـستلل و  نادـقف  هربعب  يدوجو  مهیکیب  زعایف  تسین  نم 
مایا ایندلا و  یف  تفج  دقل  دندرگ  يراج  کشا  زا  اهرهن  ار و  هدید  بآ  يزیر  ورف  هک  تسا  هدـش  نآ  تقو  هک  قیحت  هب  سپ  هدـید 

ایند یعـس  ياهزور  ایند و  رد  نانمـشد  زا  مدوب  ناسرت  هک  قیقحت  هب  مروخ  یم  دنگوس  ینعی  یتافو  دعب  نمالا  اوجر  ینا ال  اهیعس و 
تفگ لبعد  نم  تافو  زا  دـعب  یهلا  باذـع  فوخ  زا  نید  ناـیاوشیپ  تعافـش  تکرب  رب  مشاـب  نمیا  هک  مراد  دـیما  هک  یتسرد  هب  و 
ینارت ملا  تمایق  زور  ینعی  گرزب  سرت  زور  رد  ار  وت  دنادرگ  نمیا  ادخ  دندومرف  ع )  ) اضر ماما  ترضح  مدناوخ  ار  تیب  نیا  نوچ 

درذگ و یم  نم  رب  دادماب  نیـسپ و  هک  تسا  لاس  یـس  تدم  هک  ینیب  یمن  ایآ  ینعی  تارـسحلا  میاد  اودغا  جاورا و  هجح  نوثلثذم 
ُتارَفَـص مِهئیَف  نِم  مُهیدَـیا  ًامـسَقَتَم َو  مُهَریَغ  یف  َمِهَئیَف  ُيرَا  تلاسر  تیب  لها  تلاسر  تیب  لـها  ندوب  مولظم  زا  متریح  رد  هتـسویپ 
تمـسق ناشیا  ریغ  نایم  رد  تسا  وا  براقا  و  ع )  ) ماما لام  هک  اهنآ  ریغ  لافنا و  میانغ و  سمخ و  زا  ار  ناشیا  قوقح  ینیب  یم  ینعی 
تسیرگ ع )  ) اضر ماما  ترضح  مدناوخ  ار  تیب  نیا  نوچ  تفگ  لبعد  تسا  یهت  یلاخ و  ناشیا  قح  زا  ناشیا  ياهتـسد  دوش و  یم 

دوب تاداس  یناشیرپ  یهلا و  ماکحا  لـیطعت  قلخ و  یهارمگ  يارب  زا  ترـضح  نا  نتـسیرگ  یعازخ و  يا  یتفگ  تسار  هک  دومرف  و 
تانعلل و رفکلا و  لها  هیما  يوجلا  یب و  يوج  نم  يوادا  فیک  تشادـن و  هشی  رپ  رابتعا  ناشیا  شیپ  رد  ایند  عیمج  اـیند  يارب  زا  هن 
هک تسنآ  زا  نم  لد  هتخوس  مراد و  هک  یلد  شزوس  منک  اود  هنوگچ  ینعی  تاـکتهم  هللا  لوسر  لا  هنوـصم و  روـصقلا  یف  داـیز  لا 

تمرح کته  ار  ادخ  لوسر  لآ  دنشاب و  ظوفحم  نوصم و  اهرصق  رد  انزلادلو  دایز  لآ  اب  دندوب  اهتغل  رفک و  تیب  لها  هک  هیما  ینب 
ُُقفُالا ِیف  َرَذ  ام  مُهیَکباَس  ردرک  ناوت  یم  اود  زیچ  هچ  هب  ار  هودنا  شزوس و  نیا  دننادرگ  رهش  هب  رهش  هدرک  راوس  نارتش  رب  دنیامن و 
مهاوخ نیا  زا  دـعب  ینعی  ِتاوَدَـغلِاب  مِهیکبَا َو  لیلاب  اهبُورُغ َو  َناـح  ٌسمَـش َو  َتَعَلَط  اـم  ِتاولَّصلاـِب َو  ریَخلا  يِداـنُم  يداـن  قِراـش َو 

ینعی اهزامنب  ریخ  يوس  هب  يدانم  ای  لوسر  يداـنم  دـنک  ادـن  هک  یماداـم  یباـتفآ و  قفا  رد  دوش  علاـط  هک  یماداـم  هشیمه  تسیرگ 
رد تسیرگ و  مهاوخ  بش  رد  دوـش و  نآ  بورغ  کـیدزن  اـت  باـتفآ  دـنک  عوـلط  هک  یماداـم  دـنیوگ و  زاـمن  گـناب  هک  یماداـم 
لآ تالجحلا و  هبر  دایز  لا  مهروحن و  یمدت  هللا  لوسر  لآ  تارجحلا و  نکـست  دایز  لآ  ًاعقلب و  نجـص  هللا  لوسر  راید  اهدادـماب 
دوب هدیدرگ  ناریو  یلاخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ياه  هناخ  ینی  تابرـسلا  اونمآ  دایز  لا  مهمیرح و  یبست  هللا  لوسر 

لآ ریجنز و  دـنب و  دـیق و  زا  تخیر  یم  ناشیا  ياهولگ  زا  نوخ  لوسر  لآ  دـندوب و  نکاس  تمعن  زان و  هب  اه  هرجح  رد  داـیز  لا  و 
دندوب نمیا  اههار  رد  دایز  لآ  دندرک و  ریسا  ار  ناشیا  مرح  تلاسر و  ترضح  لا  دندوب و  زان  ياه  هلجح  نابحاص  دایز 

37 ص :

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


ياوعد دنتـسناوت  یمن  دش  یم  دراو  ناشیا  رب  یلتق  ای  یتیانج  هاگره  ینعی  تاضبقنم  راتوالا  منع  افکا  مهیرتا  یلا و  اودـم  اورت  اذا و 
تیانج بلط  رد  هک  دـنچ  یتسد  لاوس  يارب  زا  ناشیا  يوس  هب  دـننک  زارد  هک  دـندش  یم  جاتحم  هکلب  دـنکب  ناـشیا  رب  هید  نوخ و 

هللا یلب و  تفگ  دـینادرگ  زارد  ار  دوخ  كراـبم  ياهتـسد  ترـضح  مدـناوخ  ار  تیب  نیا  نوـچ  تفگ  لـبعد  دوـب  ضبقنم  هاـتوک و 
یـسفن عطقت  لغوا  مویلا  یف  هوجرا  يذـلا  ولف ال  دوش  ینم  هدـش و  دراو  ام  رب  هک  اهتیانج  ضوع  نتفرگ  زا  اـم  ياهتـسد  تسهاـتوک 

ناشیا یپ  زا  نم  ناج  دـش  یم  هراپ  هراپ  ادرف  ای  دوش  عقاو  زورما  هک  ار  نآ  مراد  دـیما  نم  هچنآ  دوبن  رگا  سپ  ینعی  بارـسح  مهرثا 
ءامعنلا و یلع  يزجی  لطاب و  قح و  لک  انیف  ریمی  تاـکربلا  هللا و  مسا  یلع  موقی  جراـخ  هلاـحم  ـالم  ماـما  جورخ  اهترـسح  تهج  زا 
اب يراب  دـنوادخ و  مان  هب  تماما  هب  دـیامن  مایق  دـیآ و  نوریب  هتبلا  هک  تسیماما  ندـمآ  نوریب  ار  نآ  مراد  دـیما  هچنآ  ینعی  تامقنلا 
رب اهتبوقع  رب  اهتمعن و  رب  ارم  درم  دـهد  یم  ازج  وا  ار و  یلطاـب  قح و  ره  دزاـس  رهاـظ  اـم و  ناـیم  رد  دـهد  زیمت  رایـسب و  ياـهتکرب 
هب رـس  سپ  تسیرگ  رایـسب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  مدـناوخ  ار  تیب  ود  نیا  نم  نوچ  تفگ  لـبعد  همحرلا  هیلع  هیوباـب  نبا  تیاور 

مایق یک  ماما و  نآ  تسیک  یناد  یم  ایآ  تسا  هتفگ  وت  نابز  رب  ار  تیب  ود  نیا  سدقلا  حور  یعازخ  يا  تفگ  درک و  دنلب  نم  يوس 
كاپ داـسف  زا  ار  نیمز  درک و  دـهاوخ  جورخ  امـش  ناـیم  زا  یماـما  هک  ما  هدینـش  هکنآ  رگم  نم  يـالوم  يا  هن  متفگ  دومن  دـهاوخ 

یلع دمحم  زا  دعب  تسنم و  رـسپ  دمحم  نم  زا  دعب  ماما  لبعد  يا  دومرف  ترـضح  سپ  دومن  دـهاوخ  تلادـع  زا  رپ  درک و  دـهاوخ 
دیـشک و دنهاوخ  راظتنا  وا  تبیغ  رد  هک  تسماما  مئاق  هجح  وا  رـسپ  نسح  زا  دـعب  تسماما و  نسح  وا  رـسپ  یلع  زا  دـعب  تسماما و 
ار زور  نآ  یلاعت  قح  هتبلا  زور  کی  رگم  دـشاب  هدـنامن  یقاب  اـیند  زا  رگا  درک و  دـنهاوخ  وا  تعاـطا  سک  همه  دوش و  رهاـظ  نوچ 

تقو هچ  هکنآ  اما  دـشاب و  هدـش  روج  زا  رپ  هچنانچ  داد  تلادـع و  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  دـیآ و  نوریب  ترـضح  نآ  اـت  دـنادرگ  زارد 
ترضح زا  هک  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  زا  شناردپ  زا  مردپ  ارم  داد  ربخ  هک  قیقحت  رب  تسا و  تقو  زا  نداد  ربخ  دیآ  یم  نوریب 
هدومرف یلاعت  قح  هک  تمایق  لثم  وا  ندمآ  نوریب  لثم  هک  دومرف  وت  منادـنزرف  زا  مئاق  دـمآ  دـهاوخ  نوریب  یک  هک  دندیـسرپ  لوسر 

يرشب ای  سفن  ای  مث  یبیط  سفنایف  دمآ  دهاوخ  هاگان  هب  ربخ و  یب  ار و  نآ  تقو  صوصخ  دناد  یمن  یسک  ادخ  زا  ریغ  هب  هک  تسا 
داش سفن  يا  سپ  شاب  شوخ  نم  ناج  يا  ینعی  تابثب  تنذا  دق  یتوق  يرا  یننا  روجلا  هدم  نم  یعزجت  تاوه و ال  املک  دیعب  ریغف 

هک ار  دوخ  توق  منیب  یم  نم  هک  یتسرد  هب  نافلاخم  روج  تدم  لوط  زا  نکم  عزج  تسیندـمآ و  هتبلا  هچ  ره  تسیز  ود  سپ  شاب 
یگدنکارپ رب  دهد  یم  ربخ  نافلاخم  تلود  هک  منیب  یم  هک  ایوگ  رگید  تیاور  هب  نیا و  رب  متباث  هک  دهد  یم  ربخ  دنک و  یم  مالعا 

یئانف یلصتم و  مهنم  تیور  هصغ و  یسفنل  كرتا  مل  تیفـش و  یتاف  تقو و  يرمع و  نم  رخا  یتدم و  کلت  نم  نمحرلا  برق  ناف 
رطاخ یفـشت  نم  تافو  تقو  نم و  رمع  زا  دـیامن  ریخات  وا  نم  رمع  تلود  نآ  هب  نمحر  دـنوادخ  دـنادرگ  کـیدزن  رگا  سپ  ینعی 

دوخ هزین  زیت و  غیت  ناشیا  نوخ  زا  منادرگ  یم  باریـس  مراذگ و  یمن  یهودنا  هصغ و  دوخ  سفن  يارب  زا  ناشیا و  زا  منک  یم  دوخ 
هب ینعی  تاطخللا  مئاد  موق  لک  یلا  هنا  قلحلل  حاتری  نا  هللا  یـسع  تانب  ریغ  سودرفل  يدـل  هویح  مهجب  اوجرا  نمحرلا  نم  یناـف  ار 

دنوادخ زا  نم  هک  یتسرد 
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رب دنک  محر  یلاعت  قح  دیاش  رگره  دوش  یمن  عطقنم  هک  ار  سودرف  تشهب  رد  یناگدنز  ناشیا  تبحم  ببـس  هب  مراد  دـیما  نابرهم 
یموق ره  تبـسن  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  نافلاخم  روج  زا  ددرگ  ناشیا  صالخ  ببـس  هک  هراچ  ناشیا  يارب  دـنازیگنارب  قیـالخ و 

ار یکین  نخـس  میوگ  رگا  سپ  ینعی  تاهبـشلاب  قیقحتلا  یلع  اوظع  رکنمب و  هورکنا  ًاـفرع  تلق  ناـف  دراد  تمحر  ياـهرظن  هتـسویپ 
ینافک مهلادج  نع  ًامئاد  یسفن  رضافت  اههبش  هب  ار  قح  نخـس  دنناشوپب  دنیوگ و  نآ  ربارب  رد  هک  يدب  نخـس  هب  ار  نآ  دننک  راکنا 
تـسا سب  ناشیا  نتفگ  هوای  تهج  هب  ناشیا  هب  عازن  لادج و  زا  هتـسویپ  نم  سفن  دنک  یم  یهاتوک  ینعی  تاربعلا  نم  هیلع  یقلا  ام 

نم هک  هدارا  ینعی  تلالـضلا  نم  زاجحا  عامـسا  اهرقتـسم و  نع  مصلا  لقن  لواحا  ترـسح  هودنا و  ياهکـشا  زا  مزیر  یم  هچنآ  ارم 
دهد و تکرح  شیاج  زا  ار  تخس  هوک  دهاوخ  یسک  هک  تسنآ  دننام  منک  تیاده  هظعوم  ناهرب و  لیلد و  هب  ار  اهنآ  هک  ما  هدرک 

ناـشیا زا  ارم  تسا  سب  سپ  ینعی  یتاوهل  یف  يردـص و  یف  ددرت  هصغک  ؤبا  نا  مهنم  یبسحف  دناونـشب  نخـس  تخـس  ياهگنـس  هب 
نم يولگ  هنیـس و  نایم  دشاب  ددرتم  سپ  تخادنا  مناوتن  درب و  ورف  مناوتن  دشاب و  هدش  هرگ  میولگ  رد  هک  یهودنا  اب  ندرگرب  هکنآ 
دوش یمن  عفتنم  دوخ  ملع  هب  هک  قح  هب  تسیفراع  نافلاخم  زا  یضعب  ینعی  تاوهـشلل  ءاوهالا  هب  لیمب  دناعم  عفتنی و  مل  فراع  نمف 
امل اهعرذ  قاص  دق  عالـضالاب  کناک  اهـشهاوخ  اهتوهـش و  يوس  هب  ار  وا  یناسفن  ياهاوه  دـهد  یم  لیم  هک  تسیدـناعم  یـضعب  و 

رب ما  هدرک  راب  هچنآ  يارب  زا  تسا  هدش  زجاع  اهولهپ  ياه  هدـند  هک  وت  ینیب  یم  ایوگ  تسکیدزن و  ینعی  تازفزلا  هدـش  نم  تلمح 
روکذم تیب  ود  نیا  تایاور  زا  یضعب  رد  دیوگ و  یم  رعاش  هکنانچ  زیمآ  درد  هلان  كانزوس و  هآ  زا  اهنآ  رد  ما  هدرک  ناهنپ  اهنآ و 

ینعی یتامم  دنع  نم  اوجر ال  ینا ال  اهتویح و  یف  مکب  یسفن  تنما  دقل  تاحفنلا  مئاد  مالـس  مکیلع  هلا  یبنلا و  ملع  یثراوایف  تسا 
امش هب  نم  ناج  دوب  نمیا  هک  قیقحت  هب  دشاب  ندب  زور  رد  هتسویپ  شمیمش  هک  یمالـس  داب  امـش  رب  وا  لآ  ربمغیپ و  ملع  ناثراو  يا 

باذـع زا  امـش  تعافـش  هب  مشاب  ناما  رد  هک  مراد  دـیما  هک  یتسرد  هب  رـسپ  نم  هویح  رد  امـش  هب  دروآ  نامیا  اب  نم  هویح  لاـح  رد 
نیشنب و دوخ  ناکم  رد  دومرف  لبعد  هب  تساوخرب و  ترضح  نآ  هدیصق  ندناوخ  زا  دعب  قباس  تیاور  قفاوم  نم و  ندرم  دزن  مدوخ 

تفگ داد و  لبعد  هب  الط  تسیعرـش  لاقثم  دص  نزو  هب  هک  هیوضر  رانید  دـص  دـمآ  نوریب  مداخ  یتعاس  زا  دـعب  دـش و  هناخ  لخاد 
هتفگن ار  هدیـصق  نیا  مدـماین و  هزیاج  تهج  هب  نم  هک  هللا  تفگ و  لـبعد  هداد  رارق  دوخ  هقفن  رد  ار  نیا  هک  دـیوگ  یم  نم  يـالوم 

هماج ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  نم  عقوت  هک  تفگ  مداخ  هب  مدومن و  در  ار  نایمه  نآ  دـسر و  نم  هب  يزیچ  هکنیا  عمط  يارب  مدوب 
نآ دـیناسر  ار  لبعد  تلاسر  مداخ  نوچ  نآ  زا  میوج  تفارـش  نآ و  هب  مبای  كربت  هکنیا  ات  دـیامرف  فطل  نم  هب  دوخ  ياه  هماج  زا 

وگب لبعد  هب  دومرف  مداخ  هب  داتـسرف و  لبعد  تهج  هب  نایمه  نآ  اب  دوب  قیقع  نآ  نیگن  هک  یمتاـخ  یمرخ و  زبس  نهاریپ  ترـضح 
امرف تظفاحم  ار  نهاریپ  نیا  دومرف  لبعد  هب  ترـضح  نآ  دـش و  یهاوخ  نآ  هب  جاتحم  هک  تسا  دوز  وت  هک  نکم  در  ار  ناـیمه  هک 

هب دوـمرف  ما و  هدرک  متخ  نآرق  رازه  نهاریپ  نیا  رد  مدرک و  زاـمن  تعکر  رازه  یبـش  ره  رد  بش  رازه  رد  نهاریپ  نیا  رد  نـم  هـک 
ندناوخ هب  میامن  رما  ار  وت  نم  ات  ناوخم  يدحا  دزن  ار  هدیصق  نیا  رهش و  نآ  رد  دش  یهاوخ  عفتنم  هک  ورب  مق  رهش  هب  هک  لبعد 
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تایآ سرادـم  هدیـصق  ناوخب  لبعد  يا  تفگ  دـعب  دیـسرپ  نم  لاح  زا  دـیبلط و  ار  لبعد  دیـسر  نومام  هب  هدیـصق  ربخ  نوچ  نآ و 
نب یلع  نسحلاابا  امن  رـضاح  مالغ  ای  تفگ  دوخ  مـالغ  هب  نوماـم  نینمؤملاریما  اـی  ار  نآ  مناد  یمن  تفگ  لـبعد  توـالت  نم  تلح 

هدیـصق زا  لبعد  زا  مدومن  لاوس  نسحلا  ابا  ای  درک  ضرع  نومام  دـش  رـضاح  ترـضح  نآ  هک  تشذـگن  یتعاس  ع )  ) اضرلا یـسوم 
يارب ناوـخب  لـبعد  اـی  دوـمرف  لـبعد  هـب  ع )  ) اـضر ماـما  ترــضح  سپ  مـناد  یمن  ار  نآ  تـفگ  باوـج  رد  دوـخ  تاـیآ  سرادـم 

داد و هزیاج  نم  هب  مهرد  هاجنپ  هدومن و  نیسحت  نومام  هدیصق  نیا  ندناوخ  هب  مدومن  عورش  نم  سپ  دیوگ  یم  لبعد  نینمؤملاریما 
تظفاحم ار  نیا  دومرف  دومن و  ناسحا  نم  هب  یفیطل  هفشنم  دومرف و  ماعنا  نم  هب  مهرد  رازه  جنپ  هب  کیدزن  ع )  ) اضر ماما  ترـضح 

اـهفرظ و رد  دوش  یم  هدرـشف  ناراـب و  بآ  نآ  هب  دوـش  یم  بذـج  هک  تسیا  هقرخ  هفـشنم  نآ و  هب  دوـب  یهاوـخ  سورحم  هک  اـمن 
زور رد  وا  اـب  نم  یناـسارخ و  درز  يوباـی  هب  درک  راوس  ارم  دومن و  هلـص  نم  هب  دوب  نوماـم  ریزو  هک  لهـس  نب  لـضف  نیتساـیرلاوذ 

نآ ببـس  هب  هک  مشپ  زا  تسیبوـث  رطمم  زا  دارم  دوـمن و  اـطع  نم  هب  ار  اـهنآ  تشاد  يزخ  سنرب  وزخ  رطمم  وا  مـتفر و  یم  یـشراب 
نم هب  دیـشوپ و  دومن و  بلط  دوب  هزات  هک  ار  نآ  ریغ  دوخ  داد  نم  هب  ار  رطمم  نوچ  ناراب و  زا  ار  دوخ  صخـش  دـنک  یم  تظفاحم 

لاقثم داتـشه  نآ  تمیق  رد  نم  هب  ما و  هدیـشوپ  هک  دوب  نیا  زا  رتهب  رطمم  نآ  هکنآ  تهج  هب  مداد  وت  هب  ار  هدیـشوپ  رطم  نیا  تفگ 
رس رب  دارگ  مدیسر  ناهوق  نایم  هب  نوچ  هلفاق و  اب  قارع  بناج  هب  مدومن  تعجارم  سپ  نآ  نتخورف  هب  دشن  یضار  مسفن  دنداد  الط 

نهاریپ کی  نم  ندب  رد  دوب و  یناراب  زور  نآ  دـندش و  فرـصتم  ار  ام  ياهلام  دنتـسب و  ار  ام  ياهلام  دـنتفرگ و  ار  ام  دـنتخیر و  ام 
نآ لوق  رد  دوب و  هدرک  فطل  نم  هب  ع )  ) اضر ماـما  ترـضح  هک  دوب  هفـشنم  نهاریپ و  صوصخ  رد  نم  فساـت  رایـسب  دوب و  هنهک 

تسا و راوس  دوب  هداد  نم  هب  نیتسایرلاوذ  هک  يدرز  بسا  نامه  رب  هک  مدید  ار  دزد  دارگ  نآ  زا  یکی  هک  مدرک  یم  رکف  ترـضح 
سرادم دناوخ  یم  ارم  هدیـصق  نیا  دنوش و  عمج  وا  ياقفر  هک  تسا  رظتنم  تسا و  هداتـسیا  نم  کیدزن  رد  دوب و  هدیـشوپ  يرطمم 

یم ار  رعـش  نیا  نادزد  نآ  زا  یکی  دـندرک  یم  تمـسقارلا  اـمنا  هک  تسا  رگید  ربخ  رد  دـنک و  یم  هیرگ  هوـالت و  نم  تلخ  تاـیا 
یم ار  رعـش  نیا  درم  نآ  مدـید  نم  نوـچ  تارفـص و  مهئیف  نم  مهیدـیا  ًامـسقنتم و  مهریغ  یف  مهئیف  يرا  هک  هدیـصق  نآ  زا  دـناوخ 

متفر و درم  نآ  دزن  هب  مداتفا و  هفشنم  نهاریپ و  عبط  هب  سپ  تسا  هعیـش  زا  یندرگ  يدزد  زا  مدومن  بجعت  دنک  ینم  هیرگ  دناوخ و 
متفگ تسا  هدیـصق  نیا  بحاـص  هب  راـک  هچ  ار  وـت  رب  ياو  تفگ  نم  باوـخ  رد  تسیک  زا  هدیـصق  نیا  نـم  دیـس  يا  مـتفگ  وا  هـب 

ار وا  یـسک  هک  تسا  نیا  زا  رتروـشم  هدیـصق  نیا  بحاـص  تفگ  دزد  نآ  هب  داد  مهاوـخ  ربـخ  ار  وـت  هک  دراد  یببـس  نم  ندیـسرپ 
يا هللاو  متفگ  وا  هب  نم  سپ  دهد  زیخ  يازج  ار  وا  ادخ  ص )  ) دـمحم لآ  رعاش  یلع  نب  لبعد  تفگ  تسیچ  وا  مسا  متفگ  دسانـشن 

داتـسرف و سپ  نیا  زا  تسا  رتروهـشم  نم  رما  متفگ  یئوـگ  یم  هچ  وـت  رب  ياو  تفگ  تسنم  زا  هدیـصق  نیا  لـبعد و  منم  نـم  دـیس 
تفر درم  نآ  هک  تسا  رگید  ربخ  رد  یعازخ و  لبعد  تسنیا  دـنتفگ  ناـشیا  دیـسرپ  نم  مسا  زا  دـیبلط و  ار  هلفاـق  لـها  زا  یتعاـمح 
تفگ وا  هب  لبعد و  دزن  هب  دـما  هسفن و  هب  ار  سیئر  نادرگ  ربخ  دوب و  هعیـش  زا  درک و  یم  زاـمن  یلت  رـس  رب  هک  نادزد  سیئر  شیپ 

لها ياهراب  درم  نآ  سپ  دناوخ  ار  هدیصق  لبعد  سپ  ار  هدیصق  ناوخب  تفگ  یلب  تفگ  لبعد  یئوت 
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هلفاـق لـها  همه  سپ  نماـم  ناـکم  نآ  هب  دومن  هقردـب  ار  ناـشیا  سپ  دـندومن  در  دـندوب  هدرب  ناـشیا  زا  هچ  ره  هدوـشگ و  ار  هلفاـغ 
ریغتم وا  گنر  دیسر  رد  مردپ  تافو  نوچ  دیوگ  یم  لبعد  نب  یلع  ترـضح و  نآ  هفـشنم  نهاریپ و  نآ  تکرب  هب  دندنام  سورحم 
مردپ زور  هس  زا  دعب  مدرگرب  وا  بهذم  زا  تلاح  نیا  هدهاشم  زا  نم  هک  دوب  کیدزن  دش و  هایس  وا  يور  دش و  هتـسب  وا  نابز  دش و 

وت هب  یلاعت  قح  ردپ  يا  متفگ  وا  هب  سپ  تسه  شرـس  رد  يدیفـس  هالک  تسا و  هدیـشوپ  يدیفـس  ياهماج  هک  مدید  باوخ  رد  ار 
نم هک  دوب  نآ  ببس  هب  نم  نابز  ندش  هتسب  نم و  يور  یهایس  زا  يدید  هک  ار  هچنآ  نم  دنزرف  يا  دومرف  مردپ  دومن  راتفر  هنوگچ 
هالک دیفـس و  ياهماج  اب  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  مدـید  هکنیا  ات  يدوب  هدـید  هک  يوحن  نیمه  هب  ایند و  راد  رد  مدرک  یم  رمخ  برش 

ار دوخ  لوق  نآ  ناوخب  دومرف  هللا  لوسر  ای  یلب  مدرک  ضرع  لبعد  یئوت  لبعد  تنا  دومرف  داتفا  نم  هب  ترضح  نآ  رظن  نوچ  دیفس 
اورهق دق  نومولظم  دمحا  لآ  کحض و  نا  رهدلا  نس  هللا  کحـشا  هک ال  مدناوخ  ار  دوخ  مالک  نیا  نم  هتفگ  نم  دالوا  ناش  رد  هک 

نع اوـفن  نودرـشم  دنـشاب  یم  روـهقم  موـلظم و  دـمحم  لآ  هـکنآ  لاـح  رد و  ددـنخب  راـگزور  رگا  ار  راـگزور  دـنوادخ  دـنادنخن 
ایوگ دنا  هدرک  نوریب  دوخ  ياهناوخ  زا  ار  ناشیا  دوخ و  فولام  نطو  زا  دنناگدش  هدنار  اورفتغی  سیل  ام  اونج  دق  مهناک  مهرادرقع 

ياهماج سپ  یتفگ  بوخ  ینعی  تنـسحا  هک  دومرف  لوسر  ترـضح  دوش  یمن  هدـیزرمآ  تناـیخ  نآ  هک  دـنا  هدرک  تناـیخ  ناـشیا 
روصنم هک  هدومن  تیاـکح  نیکاـبلا  زنک  باـتک  رد  ما و  هدیـشوپ  نم  هک  دـشاب  یم  اـهماج  نیمه  نآ  دوـمرف و  اـطع  نم  هب  ار  دوـخ 

هچنآ ضبق  تینهت و  تهج  هب  وا  سلجم  رد  دنیشنب  زورون  زور  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  دومن  شهاوخ  یـسابع 
نیا يارب  زا  مدومن و  شیتفت  ص )  ) ادـخ لوسر  مدـج  رابخا  رد  نم  هک  دومرف  دومن و  اـبا  نیا  زا  دورـس  ناوآ  يارب  دوش  یم  هدروآ 

ار نآ  مالسا  هک  ار  هچنآ  دوش  هتشاد  هدنز  هک  هللا  ذاعم  هدومن و  وحم  ار  نآ  مالـسا  تسا و  سرف  هقیرط  دیع  یب  متفاین و  يربخ  دیع 
قح هب  میامن  یم  لاوس  وت  زا  هیعرـش  دـصق  هب  هن  رکـشل  تسایـس  تهج  هب  میروآ  یم  لمع  هب  ار  نیا  ام  تفگ  روصنم  هتدومن  وحم 

ار و رورس  نآ  دنتفگ  یم  تینهت  كولم و  نارادرس و  ءارما و  دندش  لخاد  تسشن و  رورس  نآ  سپ   (1) ینیشن رب  هک  میظع  دنوادخ 
رد دندروآ و  یم  دندوب و  هدروآ  هچنآ  درمش  یم  دوب و  هداتسیا  رورس  نآ  رـس  يالاب  رب  روصنم  مداخ  دندروآ و  یم  فحت  ایاده و 

نکیلو امـش  يارب  زا  مروآ  هیدـه  هک  مرادـن  يزیچ  اـیند  لاـم  زا  نم  هک  دومن  ضرع  رورـس و  نآ  دزن  هب  دـمآ  يریپ  درم  مدرم  رخآ 
لوفـصمل تبجع  تسا : نیا  تیب  هس  نآ  امـش و  يارب  مدروآ  هیدـه  ار  نآ  هتفگ و  تیب  هس  یلع  نب  نیـسح  تدـج  ناـش  رد  مدـج 

رد ریـشمش  نآ  يزیت  وت  رب  دش  دراو  هک  هدش  هداد  لقیـص  ریـشمش  زا  مراد  بجع  ینعی  رابغ  كالع  دق  جایهلا و  موی  هدـنرف  كارع 
ینعی رازغ  عومدـلاو  كدـج  نوعدـی  رئارح  نود  کتذـفن  مهـس  راز و ال  راک  راـبغ  ار  وت  دوب  هتفرگارف  هکنآ  لاـح  راز و  راـگزور 

ياهمـشچ زا  کشا  وت و  دج  دندناوخ  یم  وت و  مرح  نانز و  رظن  ربارب  رد  اهریت  وت  رد  دوب  هدومن  ذوفن  هک  ینامز  نآ  زا  مراد  بجع 
رونم دسج  زا  ار  اهریت  تشادن  زاب  تشگنا و  رچ  ایآ  رابکالا  لالجالا و  کمسج  نع  اهقاع  ماهسلا و  تضـضعت  دوب ال  يراج  ناشیا 

رـس رورـس  نآ  سپ  وت  رد  دنادرگ  كرابم  ادخ  نیـشنب  ار  وت  هیده  مدومن  لوبق  دـندومرف  ترـضح  سپ  وت  يراوگرزب  تلالج و  وت 
ار ایاده  نیا  ردق  روصنم  هب  وگب  دندومرف  مداخ  هب  دومن و  دنلب  ار  دوخ 
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هچ ره  دندیـشخب  ار  لام  نیا  همه  دـیوگ  یم  هفیلخ  هک  دومن  ضرع  تشگرب و  تفر و  مداخ  سپ  ار  نآ  دومن  دـهاوخ  هچ  هکنیا  و 
طبض وت و  تیب  هس  نیا  ضوع  هب  هدیشخب  وت  هب  ار  لام  نیا  عیمج  هک  دندومرف  ریپ  درم  نآ  هب  ترـضح  سپ  دینکب  دیهاوخ  یم  امش 

مالـسلا مهیلع  رـشع  انثا  همئا  ربمغیپ و  ترـضح  هک  دوش  یم  رهاـظ  نآ  لاـثما  ثیدـح و  نیا  زا  هک  دـیوگ  فلؤم  ار  لاوما  نیا  اـمن 
دنشاب رمخ  برـش  امیـس  یـصاعم  هب  هدولآ  راکهانگ و  ناشیا  نیبحم  نیحدام و  هچرگا  دنراد  دوخ  تبحم  حدام و  هب  رایـسب  تافتلا 
هچنانچ دیامن  یم  ایهم  ناشیا  يارب  زا  ترفغم  هبوت و  قیفوت و  بابـسا  ملاع  دنوادخ  دشاب  ناشیا  بحم  حادـم و  یـصخش  هک  نیمه 

یم نامعن  نبدمحم  هک  تسا  روطسم  یـشک  باتک  رد  هک  هدومن  لقن  يربمح  لیعامـسا  دیـس  لاوحا  رد  نینمؤملا  سلاجم  بحاص 
يور هک  مدید  متفر  وا  تدایع  هب  نم  دش  رامیب  تشاد  هیناسیک  بهذم  دومن و  یم  رمخ  برش  هک  یمایا  رد  يریمح  دیس  هک  دیوگ 

وا لاوحا  متفر و  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترضح  دزن  هب  دشاب  یم  لاح  ناشیرپ  رگج و  هنشت  هتفر و  ورف  وا  ياهمشچ  هدش و  هایـس  وا 
وا تدایع  هب  هدش و  راوس  رورس  نآ  دندومن و  نیز  ار  رورس  نآ  رامح  هاگ  نآ  دینک  نیز  ارم  رامح  دومرف  رورـس  نآ  مدومن  نایب  ار 
ای دندومرف  دنتسشن و  وا  نیلاب  هب  رورـس  نآ  دندوب  وا  فارطا  رد  یعمج  میدش  دراو  وا  رب  نوچ  مدوب  رورـس  نآ  هارمه  نم  دندمآ و 

دیامن و ملکت  تسناوتن  دوب  هدش  هتـسب  وا  نابز  نوچ  دومن  يرظن  رورـس  نآ  بناج  هب  دوشگ و  ار  دوخ  ياهمـشچ  تقو  نآ  رد  دیس 
ضرع دمآ  رد  نخس  هب  لاحلا و  یف  دندناوخ  یئاعد  دوخ  نابز  رز  رد  دراد  ملکت  هب  لیم  وا  هک  دندیمهف  رورس  نآ  تسیرگ  رایـسب 

نابز دوش و  هایس  ناشیا  يور  يرامیب  تقو  رد  هک  دنیامن  یم  راتفر  مسق  نیا  امش  ناتـسود  هب  ایآ  كادف  هللا  ینلعج  يدیـس  ای  دومن 
دیـس دنادرگ  تشهب  لخاد  ار  وت  دنادرگ و  وکین  ار  وت  لاح  ملاع  دـنوادخ  ات  درگرب  قح  هب  دـندومرف  رورـس  نآ  ددرگ  هتـسب  ناشیا 
کبس وا  ضرم  هک  دوب  هتفرن  وا  دزن  زا  رورس  نآ  زونه  دومن و  عوجر  يرفعج  قح  بهذم  هب  تشگرب و  هیناسیک  بهذم  زا  يریمح 

ربکا و هللا  هللا و  مسب  ترفعحب  تسا  تیب  نیا  تسا  هدومرف  قح  هب  عوجر  تقو  رد  هک  يراعشا  هلمج  زا  تسشن و  تساوخرب و  هدش 
ار دیـس  ماـن  هئدوب و  ارهز  همطاـف  نینمؤملاریما و  ترـضح  تسا  دـالوا  زا  هدوبن و  دیـس  لـصا  رد  يراـب  اورفغی  وفعی و  هللا  نا  تنقیا 

دیس تناف  کلذ  یف  تفقو  ًادیـس و  کما  کتمـس  هک  دندومرف  باطخ  وا  هب  ینامز  ع )  ) قداص ترـضح  دوب و  هداهن  وا  رب  شردام 
رفغی نا  هللا  یلع  ربکی  دندومرف و ال  وا  قح  رد  قداص  ترضح  هک  هدومرف  وا  قح  رد  دوخ  لاجر  هقیلعت  رد  یناهبهب  ياقآ  ءارعشلا و 
تافو دادغب  رد  لیعامسا  دیس  هک  یتقو  رد  هک  تسا  روطـسم  نینمؤملا  سلاجم  لاجر و  هقیلعت  رد  زین  انیخد و  ام  انیبحمل و  بونذلا 

لام زا  داتـسرف و  سپ  ار  هفوک  لها  ياهنفک  دـش  علطم  دیـشرلا  نوراه  نوچ  دنداتـسرف  وا  يارب  زا  نفک  داتفه  هفوک  رهـش  زا  تفاـی 
حادم کی  يارب  زا  هعیـش  يا  تفگب  وا  رب  ریبکت  جنپ  درک  زامن  وا  رب  هعیـش  بهذم  قیرط  هب  یـسابع  يدهم  دومن و  نفک  ار  وا  دوخ 

ع)  ) نیسح ماما  ترضح  نیمولظملا  دیس  ترضح  يارب  زا  ام  دادغب  رهـش  هب  دنتـسرف  یم  وا  يارب  زا  نفک  داتفه  هفوک  لها  تیب  لها 
ناکم نآ  رد  همه  هفوک  لها  ناگرزب  دیدانـص و  هکنیا  دوجو  اب  دـیناشوپ  رورـس  نآ  هراپ  هراپ  ندـب  رب  نفک  کی  ناشیا  زا  رفن  کی 

میرادن و یماما  میتسه و  وت  وریپ  عبات و  همه  اهام  هک  ایب  ام  دزن  هب  هک  دندوب  هتـشون  رورـس  نآ  هب  رـصان  ناشیا  رثکا  دندوب و  رـضاح 
دندومن رورس  نآ  تیاعر  بجع  لاح  نیا  اب  دوش  یمن  تسرد  كرابم  دوجو  هب  ام  تعیرش  رما 
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هک هراپ  هراپ  سابل  نامه  دـنتخاس و  یمن  دراو  رورـس  نآ  رب  تیذا  ملظ و  نیا  رب  هدایز  دومن و  یم  افتکا  نیمه  هب  یکـشاک  ياو  يا 
خاروـس ندـب  دـندومن و  یمن  نوریب  شکراـبم  ندـب  زا  دـنا  هدیـشوپ  مرح  لـها  عادو  تـقو  رد  دوـخ  ياهــسابل  ریز  رد  موـلظم  نآ 

ع)  ) اضر ماما  ترـضح  هک  ینامز  رد  نومام  هک  دوش  یم  رهاظ  تایاور  یـضعب  زا  دـندنکفا  یمن  نیمز  يور  رب  هنهرب  ار  شخاروس 
ترضح دزمان  دوب  وا  مان  لصفلا  ما  هک  ار  دوخ  رگید  رتخد  کی  دومن و  جیوزت  رورـس  نآ  هب  ار  دوخ  رتخد  بیبح  مادن  دوب  ورم  رد 

هچوک زا  هچوک  زا  راکـش  مزع  هب  يزور  تفرگ  لزنم  وا  دادـغب  رد  تشگرب و  ناـسارخ  زا  هک  یتقو  رد  دومن  ع )  ) یقت دـمحم  ماـما 
رفن کی  رگم  دـنتخیرگ  داتفا  نومام  رب  لافطا  نآ  مشچ  هک  نیمه  دـندش  عمج  اجنآ  رد  يدـنچ  لافطا  دـید  دومن  روبع  دادـغب  ياه 
هکنآ رگید  دراد و  یتعـسو  هار  هک  داد  یباوج  يدومنن  رارف  وت  ارچ  هک  دیـسرپ  لفط  نآ  زا  نومام  داتـسیا  دوخ  ياـج  رد  هک  لـفط 
دیـص هک  درک  اهر  ار  دوخ  زاب  هک  یتقو  تشذـگ  دومن و  بجعت  وا  مالک  زا  نومام  دوش  مرارف  فوخ و  ثعاب  هک  متـشادن  یهاـنگ 

دش دادغب  دراو  هک  یتقو  تفرگ  دوخ  تشم  رد  ار  وا  نومام  دوب  یکچوک  یهام  وا  راقنم  رد  دومن و  دوع  وا  زاب  یتدم  زا  دعب  دیامن 
دمآ شیپ  نومام  لوا  لفط  نامه  رگم  دندومن  رارف  همه  لوا  لثم  زاب  دنا و  هدش  عمج  لافطا  نامه  دـید  دومن  روبع  هچوک  نآ  زا  و 

هیردق رحب  یف  هیشمب  قلخ  یلاعت  هللا  نا  دومرف  لؤسلا  بلاطم  تیاور  قفاوم  لفط  نآ  تسا  زیچ  هچ  نم  تشم  رد  هک  دیـسرپ  وا  زا  و 
یلع نبدمحم  انا  لاقف  تنا  نم  هل  لاق  نوماملا و  کلذ  نم  شهداف  هوبنلا  هلالس  اهب  نوختمبف  کلملا  روقص  اهدییصت  ًاراغص  ًاکمس 

هل للذت  هسار و  لبق  هسرف و  نع  نوماملا  لزنف  ًارشع  لیق  هنـس و  رـشع  يدحا  تقولا  کلذ  یف  مالـسلا  هیلع  هرمع  ناک  و  ع )  ) اضرلا
تقو رد  رورـس  نآ  كراـبم  نس  دومن و  دیهـش  ار  رورـس  نآ  هیقـش  لـضفلا  ما  نیمه  هک  دـیوگ  فلؤم  هل  لـضفلا  ما  هتنبا  جوز  مث 
لها نا  نفعت  زا  هک  دیـسر  مه  هب  نشج  رف  رد  هحرق  رورـس  نآ  تداهـش  زا  دعب  هقیبخ  هتیقـش  نآ  دوب و  لاس  جـنپ  تسیب و  تداهش 
هراپ هراپ  ار  وا  ناکـس  یبش  هکنیا  ات  دومن  یم  يدکت  اه  هچوگ  رـس  رد  دندومن  نوریب  مرح  زا  ار  وا  دندیدرگ و  يذاتم  مصتعم  مرح 
توف زا  دعب  نومام  ردارب  مصتعم  هک  تسا  نیا  لامجا  قیرط  هب  رورـس  نآ  تداهـش  تیفیک  دیدرگ و  لصاو  ران  كرد  هب  دندومن و 
میامن یم  دوخ  مرح  يوناب  ار  وت  يدومن  دیهش  ار  ع )  ) یقت دمحم  ماما  رگا  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  لضفلا  ما  دزن  رهز  يردق  نومام 

نآ دـندش  غراف  هثیبخ  هقیقـش  نز  نآ  اـب  ندرک  تعماـجم  زا  رورـس  نآ  هک  یتقو  رد  دومن  هدولآ  یلامتـسد  هب  ار  رهز  نآ  هقیـش  نآ 
ندـب دومن و  تیارـس  رورـس  نآ  ندـب  رد  رهز  دندیـشک  دوخ  تروـع  هب  رورـس  نآ  نوـچ  داد  رورـس  نآ  هب  ار  دوـلآ  رهز  لامتـسد 

يدومن دیهش  یناوج  لوا  رد  ارم  هک  يدید  هچ  نم  زا  وت  رب  ياو  هک  دندومرف  هیقش  نآ  هب  رورس  نآ  دش  فاکـش  فاکـش  شفیرش 
ندب تشوگ  ملاع  دنوادخ  دهد  رارق  دشابن و  وا  يارب  زا  یئاود  هک  دسر  مهب  وت  جرف  رد  هجرق  هک  میامن  یم  لاوس  ملاع  دنوادخ  زا 

نوعلم مصتعم  مولظم  نآ  تداهش  زا  دعب  تایاور  زا  یضعب  قفاوم  دش و  دیهش  رهز  نآ  رثا  زا  مولظم  نآ  سپ  ناگس  كاروخ  ار  وت 
مولظم نآ  شعن  رـس  رب  یـسک  هک  دومن  ادـن  يداـنم  دـنتخادنا و  ماـع  ربعم  رد  ماـب  تشپ  زا  ار  بیرغ  مولظم  نآ  شعن  هک  دومن  رما 

نآ شعن  رس  رب  هک  درک  یمن  تارج  مصتعم  سرت  زا  یـسک  دوب و  هداتفا  كاخ  يور  رب  ماع  ربعم  رد  شفیرـش  ندب  دوشن و  رـضاح 
يوب نانچ  دش  لاو  هب  بیرق  هک  نیمه  دور  مولظم 
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فاکش فاکش  ندب  نآ  هک  دومن  رما  نوعلم  مصتعم  سپ  دیچیپ  دادغب  رد  نآ  رطع  هک  دش  عطاس  رورـس  نآ  دسج  زا  ربنع  کشم و 
رد دندومن و  عمج  اهکاخ  يور  زا  ار  دولآ  كاخ  ندـب  نآ  دـندش و  عمج  نایعیـش  سپ  دـنرادرب  دادـغب  هچوک  ياهکاخ  يور  زا  ار 

ماما ترـضح  خاروس  خاروس  ندب  زا  دمآ  مرطاخ  هب  هعیـش  يا  .دـندومن  نفد  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  شدـج  ربق  دزن  رد  شیرق  رباقم 
عمج ار  هراپ  هراپ  ندب  نآ  یـسک  هک  دوب  هدروآ  رب  ادـن  دـینع  ادعـس  نبا  دوب و  هداتفا  البرک  مرگ  ياهکاخ  يالاب  رب  هک  ع )  ) نیـسح

وا دندومن و  عامجا  نایعیش  دوب  هداتفا  اهکاخ   (1) ربعم رد  زور  فصن  ندب  نآ  ندب  نیا  ندب و  نیب  تسا  رایسب  قرف  اما  دیامن  يروآ 
هدب نآ  هک  دوبن  یناملسم  کی  دوب و  هداتفا  اهکاخ  يالاب  رب  زور  هنابش  هس  بیرغ  مولظم  نآ  ندب  اما  دنتـشادرب  مارتحا  تزع و  هب  ار 
ندب رد  رس  داوج  ترضح  ندب  دشاب  هداتفا  اهکاخ  يور  رب  باتفآ  رد  نیا  زا  شیب  هک  دراذگن  درادرب و  اهکاخ  يور  زا  ار  هراپ  هراپ 

يداعا و ریگ  تسد  شنارهاوخ  نارتخد و  ریسا و  شنانز  دوب و  هن  شبابحا  باحـصا و  ناوجون و  هراپ  هراپ  شعن  شفارطا  تشاد و 
نآ يدـهع  یلع  تیالو  لوبق  ینعی  هلحرم  نیا  زا  یناـمز  نوچ  هک  تسا  لوقنم  اـضرلا  راـبخا  نویع  رد  يراـب  دـندوب  هن  شنانمـشد 
زا یـضعب  دوب  هدـش  کشخ  اـهنابایب  هک  دوب  هدـش  هبترم  هب  ناراـب  تلق  دـیراب و  مک  ورم  هطخ  رب  ناوا  نآ  رد  ناراـب  تشذـگ  رورس 
مک نخـس  نیا  هدش  عطق  ام  رب  ناراب  هدـش  دـهعیلو  ع )  ) اضر ماما  هک  یتقو  زا  هک  دـندومن  یم  وگتفگ  نینچ  ترـضح  نآ  نیبصتعم 
هدش عطق  ناوا  نیا  رد  ناراب  هک  درک  ضرع  دمآ و  رورس  نآ  تمدخ  هب  سپ  هعقاو  نیا  دش  راوشد  وا  رب  دیسر  نومام  شوگ  هب  مک 

رورـس نآ  دزاس  باداش  مرخ و  ار  ام  عرازم  دـیامرف و  تمحرم  ام  هب  یناراب  تیدـحا  سدـقا  بانج  هک  دـیئامن  اـعد  هک  مهاوخ  یم 
زور رد  هک  دندومرف  ترـضح  نآ  دومرف  دیهاوخ  اعد  هعمج  زور  رد  هک  درک  ضرع  نومام  دـندومن  تباجا  هب  نورقم  ار  وا  سامتلا 

دندومرف هک  نینمؤملاریما  بانج  اب  مدید  باوخ  رد  ار  ربمغیپ  بانج  مراوگرزب  دج  هتشذگ  بش  هکنیا  تهج  هب  دش  دهاوخ  هبنشود 
دـشاب دوز  تیدحا  سدقا  بانج  هک  يامن  ناراب  بلط  امن و  هجوت  ارحـص  رد  زور  نآ  رد  شاب و  هبنـشود  زور  راظتنا  رد  دـنزرف  يا 

ملاع اهنآ  هک  يزیچ  نآ  زا  تسا  هدنیامن  وت  هب  تیدـحا  سدـقا  بانج  هک  يزیچ  نآ  زا  ار  ناشیا  هد  ربخ  ار و  ناشیا  دـهد  ناراب  هک 
زا تیالو  تماما و  رهپس  دیشروخ  نآ  دش  هبنشود  زور  هک  نوچ  سپ  دوش  مولعم  ناشیا  رب  وت  هبترم  لضف و  یتدایز  هکنیا  ات  دنتسین 

دنتفرگ و رارق  ربنم  هشرع  رد  یـسرک  شرع و  تنیز  نآ  نآ  زا  دعب  دندومن  ناراب  بلط  رد  نابایب  نآ  بناج  هب  يور  ورم  تیالو  قفا 
نآ وت  یهلا  دندومن  ضرع  دنتـشادرب و  لاعتم  رداق  هاگرد  هب  لاهتبا  تسد  دـندوشگ و  ملاع  دـنوادخ  يانث  دـمح و  هب  كرابم  نابز 

دنراد دـیما  يدومن و  رما  هچنانچ  ام  يوس  هب  دنتـسج  لسوت  ناـمدرم  سپ  ار  تیب  لـها  اـم  قح  يدومن  میظع  هک  یتسه  يدـنوادخ 
فارـصنا زا  دعب  ناراب  يادتبا  یعفان و  ناراب  هب  ار  ناشیا  امن  باریـس  سپ  ار  وت  تمعن  ناسحا و  دنراد  عقوت  ار و  وت  تمحر  لضف و 

دینادرگ ثوـعبم  هک  يدـنوادخ  نآ  هب  مسق  هک  دـیوگ  یم  يوار  ناـشیا  لزاـنم  هب  ناـشیا  ندیـسر  اـت  دـشاب  ناـکم  نیا  زا  ناـمدرم 
لیجعت هب  هک  دندمآ  تکرح  رد  تهج  نیا  زا  مدرم  دـش و  رهاظ  اهدـعر  اهربا و  اهداب و  مدـیدرگ  يربمغیپ  رب  ار  هللادـبع  نبدـمحم 

رارق دوخ  ياج  رد  مدرم  يا  دندومرف  ترضح  نآ  سپ  دیامن  رت  ار  ناشیا  ادابم  هک  دنناسر  ورم  رهش  هب  ار  دوخ 
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هک رگید  ربا  ربا  نآ  نتـشذگ  زا  دـعب  سپ  هدوـمن  لاـسرا  تیـالو  نـالف  تهج  هب  ار  ربا  نیا  حاـیرا  لـسرم  هک  دیـشاب  هتـشاد  مارآ  و 
هناور هک  دندمآ  تکرح  رد  تیاده  لفحم  عمش  نآ  سلجم  نیرضاح  زاب  تفرگ  ارف  ار  نامسآ  هحفـص  دوب  قرب  دعر و  رب  لمتـشم 
نالف تهج  هب  ءامسلا  ضرالا و  قلاخ  ار  ربا  نیا  هک  اریز  دیـشاب  هتـشاد  مارآ  رارق و  دوخ  ياج  رد  هک  دندومرف  رورـس  نآ  زاب  دنوش 

دـش و رهاظ  مهدزای  ربا  ات  دـندرب  مان  یناکم  تهج  ار  يربا  ره  رورـس  نآ  تشذـگ  ربا  هد  ات  تیفیک  نیمه  يراب  هتـشاد  ررقم  ناکم 
امش هب  هدومرف و  لاسرا  یضارا  یحاون و  نیا  تهج  هب  ملاع  دنوادخ  ار  ربا  نیا  هک  دندومرف  رورس  نآ  تفرگ  ارف  ار  نامسآ  فارطا 

دهاوخ امـش  رب  تقو  نآ  رد  دـیدرگرب  دوخ  لزانم  هب  هک  یتقو  ات  دـشاب  یم  امـش  سرلا  تمـس  رد  نینچ  مه  ربا  نیا  هدومرف و  ماعنا 
نیمه دیدرگ  هناور  دنتفرگ و  ار  نیقی  هار  يداه  نآ  فارطا  رمق  رود  هب  هلاه  نوچ  مدرم  دندمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  رورـس  نآ  دیراب و 

نآ ماظتنا  یحو  مالک  تکرب  زا  دش و  رهاظ  یهلا  تمحر  راثآ  ندـیراب و  هب  دومن  عورـش  ناراب  دندیـسر  دوخ  لزانم  هب  کیدزن  هک 
ناناملـسم عمج  هب  ترـضح  نآ  ناراب  عطق  سپ  دـش  بآ  زا  رپ  اهیداو  اـهیدوگ و  اهـضوح و  عیمج  دـیراب و  یعفاـن  ناراـب  ترـضح 

هدومرف اطع  امـش  هب  یقیقح  معنم  هک  یئاهتمعن  دـیئامن و  بانتجا  وا  یـصاعم  زا  دیـسرتب و  ادـخ  زا  مدرم  يا  دومرف  دـندش و  رـضاح 
ياهتمعن رب  دینک  رکش  یگدنب و  تعاط و  ببس  هب  دیاب  وا  ماود  بلاط  هکلب  ناهانگ  یـصاعم و  ببـس  هب  دیئامنم  رود  دوخ  زا  تسا 

قفاوم هک  یتقو  رد  ءادهـشلا  دیـس  دیوگ  فلؤم  دومن  یم  توعد  تیاده  هار  هاشی  هیفاو  حـیاصن  هیفاش و  ظعاوم  هب  ار  عمج  نآ  وا و 
رپ باداش و  ناشیا  عرازم  دـیامرف و  تمحرم  ناراب  ناشیا  رب  ملاع  دـنوادخ  هک  دـندومن  اعد  هفوک  لها  يارب  زا  دـندوب  لـفط  رهاـظ 

روفلا یف  دندومن  اعد  ناشیا  قح  رد  هدومن و  هنهرب  ار  كرابم  رس  هدرک و  دنلب  ار  كرابم  ياهتـسد  اعد  زیچ  ود  (1) و  ددرگ تعفنم 
رورـس نآ  هب  دـندومن  ناسحا  هچ  هفوک  لها  اما  دـیراب  ناـشیا  رب  ناراـب  دومرف و  محرت  هفوک  لـها  رب  دـنوادخ  رورـس  نآ  ياـعد  هب 

دندومن ناراب  ریت  ار  رورـس  نآ  ندـب  اروشاع  زور  رد  دـش  دراو  ناشیا  رب  رورـس  نآ  ياعد  هب  هک  یناراـب  تارطق  ضوع  هب  ناـیملاع 
ياهنابایب هک  نیا  ضوع  هب  دوب و  هدش  دراو  شـسدقم  ندب  رب  ریـشمش  هزین و(2)  ریت و  مخز  رازه  راـهچ  راونـالاراحب  تیاور  قفاوم 

هب دندومن و  راز  هلال  خرـس و  ترـضح  نآ  ناراثن  ناج  باحـصا و  هیقب  رورـس و  نآ  نوخ  زا  ار  البرک  نابایب  دش  مرخ  زبس و  ناشیا 
دش نوخ  زا  رپ  رورس  نآ  همامع  هک  دز  شکرابم  قرف  رب  ریشمش  نانچ  ینوعلم  اروشاع  زور  رد  تشادرب  رـس  زا  همامع  هکنیا  ضوع 
هک ینابز  نامه  هب  دندمآ و  مرح  لها  مایخ  رد  هب  هتفاکش  قرف  هنهرب و  رس  اب  دنتخادنا  هتـشادرب  رـس  زا  ار  نوخ  رپ  همامع  مولظم  نآ 
هب هک  یئاهتـسد  نامه  دـندز و  شریت  دـماشایب  بآ  تساوخ  دوب  بابک  یگنـشت  زا  تارف  هعیرـش  رد  دومن  ناشیا  ناشیا  قح  رد  اعد 

هریغص تیب و  لها  هک  یتقو  دندومن  یفالت  اما  دندرب  اهیعفن  تعارز  نآ  زا  هفوک  لها  دومن  شعطق  لامج  دومن  دنلب  دنوادخ  هاگرد 
تعارز نآ  زا  هک  ار  دوخ  نابـسا  لمح  هب  دنداد و  یم  ناشیا  هب  قدـصت  ناونع  هب  امرخ  نان و  دـندش  هفوک  دراو  مولظم  نآ  نارتخد 

ثیدح قفاوم  يراب  دندومن  یفالت  ناسحا و  بجع  دنتخات  ادخ  هار  دیهـش  نآ  سدقم  ندب  ادهـش و  كرابم  نادـبا  رب  دـندوب  هدومن 
يدهعیلو هک  دنتشاد  نیا  مشچ  هک  یناسک  ندشاح و  نیدناعم و  ناراب  لوزن  زا  دعب  هک  تسیورم  یقت  دمحم  ماما  بانج  زا  قباس 
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تفارش نیا  هک  تسا  هدش  کیدزن  کنیا  دنتفگ  نومام  ینعی  نود  نوعلم  نآ  هب  توادع  دسح و  هار  زا  دوش  ناشیا  هب  لقتنم  نومام 
ار صخش  نیا  ندروآ  ببس  هب  دوخ  ررض  رب  يدومن  تناعا  رایسب  وت  دوش و  یلع  دالوا  هب  لقتنم  سابع  دالوا  زا  تسفالخ  هک  میظع 
وا هبترم  لضف و  زا  ایند  تسا  هدش  رپ  يدومن و  اراکشآ  هبترم و  دنلب  ار  وا  سپ  هدش  شومارف  عیاض و  دوب  صخش  نیا  رما و  نیا  رد 

مدومن دهعیلو  ار  وا  هکلب  دوبن  وا  هبترم  لضف و  ولع  نم  دوصقم  هک  تفگ  ناشیا  باوج  رد  نوعلم  نومام  ناراب  نیا  ندمآ  ببـس  هب 
هتفر و نم  تسد  زا  لاح  هراچ  نکل  دشاب  نم  اب  لالقتسالاب  رمب  وا  زا  دعب  تفالخ  رما  دیامن و  نم  تفالخ  تیکلم و  هب  فارتعا  هک 
هک هبترم  هب  دوش  مک  مدرم  دزن  رد  وا  هبترم  عقو و  هک  مشوکب  وا  عییـضت  رد  مک  مک  دـیاب  میامن  عیاـض  ار  وا  مناوت  یمن  هبترم  کـی 
هب ار  ترـضح  نآ  عییـضت  هک  تفگ  نوعلم  نآ  هب  نارهم  نب  دیمح  تسین  امظع  بصنم  نیا  لباق  وا  هک  دشاب  نامگ  نانچ  ار  تیعر 
نم دزن  رد  زیچ  چـیه  تفگ  نوماـم  تسین  اـمظع  بصنم  نیا  لـباق  وا  هک  دوش  رهاـظ  مدرم  رب  هک  میاـمن  هبترم  هب  ار  وا  راذـگاو  نم 

هکنیا ات  ار  هاضق  نادنمـشناد و  اهقف و  صوصخ  امب  عمج  ار  دوخ  تیالو  فارـشا  نایعا و  تفگ  دـیمح  تسین  رما  نیا  زا  رت  تسود 
اجنآ رد  دوخ  هدوـمن و  رـضاح  یعیـسو  سلجم  رد  ارم  درم  عـیمج  نوـعلم  نوماـم  سپ  ناـشیا  روـضح  رد  ار  وا  صقن  میاـمن  رهاـظ 
زیزع نآ  تناها  رکف  رد  دومحمان  دـیمح  سلجم  نآ  رد  سپ  دـیناشن  دوخ  يور  شیپ  رد  زین  ار  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  تسـشن و 

فصو رد  فارطا  رایـسب  دنیامن و  یم  لقن  هبیرغ  تایاکح  وت  زا  مدرم  تفگ  داشگ و  یئوگ  هزره  هب  نابز  هناخاتـسگ  دوب و  نیتاشن 
ام رب  ملاع  دنوادخ  لضف  هب  تاقوا  هشیمه  هک  ینارای  نیمز و  لها  يور  عیمج  رب  دنهد  یم  لیضفت  ار  وت  هک  یمسق  هب  دنیامن  یم  وت 
رد ار  وت  قیالخ و  عیمج  رب  دراد  حیجرت  هک  یـسک  نومام  نینمؤملاریما  کنیا  دـنا و  هداد  رارق  وت  تامارک  تازجعم و  زا  دـیراب  یم 

ملح و عبنم  نآ  تقو  نآ  رد  ناشیا  هلطاب  بیذاکا  زا  ار  نایوگ  غورد  ینک  یمن  عنم  ارچ  لاـح  نیا  هب  هدومرف و  داد  رارق  دوخ  ياـج 
دنوادخ هک  یئاهتمعن  زا  دنهد  ربخ  هاگ  ره  ار  ملاع  دـنوادخ  ناگدـنب  میامن  عنم  ارچ  دـندومرف  راهق  دـنوادخ  بجوتـسم  نآ  هب  راقو 
فسوی ترـضح  هک  رـصم  هغاشداپ  لثم  هکنیا  رگم  تسین  هدیناشن  دوخ  ياج  رد  ارم  نومام  هکنیا  اما  هدومرف و  ماعنا  ناشیا  رب  ملاع 

هنابدا یب  دش و  بضغ  رد  نیقفاخ  هدیدنـسپ  نآ  هبوحا  زا  نیتاشن  هایـس  ور  نآ  تاملک  نیا  زا  دعب  دـیناشن  دوخ  ياج  رد  ار  قیدـص 
ضرع هنابدا  یب  درب و  ناکین  هنعط  ردنا  شلیم  درد  سک  هدرپ  هک  دهاوخ  ادـخ  نوچ  یلب  رعـش  دـینادرگ  ایوگ  ار  دوخ  هدـیرب  نابز 

تازجعم تامارک و  زا  ار  نآ  تسا و  هدمآ  نآ  ردقم  تقو  رد  هکنیا  رای  ببـس  هب  يدومن  زواجت  دوخ  دح  زا  یـسوم  رـسپ  يا  دومن 
هب ار  ناشیا  ياهرـس  دیبوک و  مه  رد  ار  غرم  راهچ  نآ  ياهـشوگ  هک  یتقو  رد  هدروآ  ار  نمحرلا  لیلخ  هزجعم  ایوگ  هداد  رارق  دوخ 

تاعطق نآ  هب  قحلم  اهرـس  نآ  دومن  زاوآ  دیبط و  ار  اهغرم  نآ  دعب  داد و  رارق  هوک  راهچ  رد  دومن و  تمـسق  راهچ  تفرگ و  تسد 
نومام هاگ  هیکت  لـحم  رب  دـنروصم  هک  ریـش  ود  نیا  هب  وگب  دوخ  ياـعدا  رد  یقداـص  رگا  وت  سپ  دـندومن  ناریط  دـندش و  تشوگ 

زوآ میلحلا  بضغ  نم  هللااـب  ذوـعن  دـش  بضغ  رد  ملاـع  دـنوادخ  تجح  نآ  لاـح  نآ  رد  دـنیامن  بوـلغم  ارم  دـنوش و  هدـنز  هکنیا 
دنوادخ ریش  رفن  ود  نآ  هراشا  هب  انب  سپ  ار  نآ  زیچ  چیه  دیراذگم  ار و  رجاف  نیا  دیریگب  دندومرف  ریش و  تروص  ود  نآ  هب  دندومن 

نارگن نآ  رد  فلاخم  قفاوم و  سلجم  نآ  نایم  رد  ار  وا  دنتفرگ  دندومن و  نتسج  ریش  ود  نآ  لاعتم 
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رد دـندش  غراف  هک  نوچ  سپ  ار  وا  نوخ  دندیـسیل  ار و  وا  ياضعا  عیمج  دـندروخ  دـندومن و  هراپ  هراپ  هعطق و  هعطق  ار  وا  دـندوب و 
اجب هچنآ  نومام  هب  میروایب  اجب  هکنیا  ام  هب  یئامرف  یم  رما  هللا  یلو  اـی  دـندومن  ضرع  حیـصف  ناـبز  هب  دنداتـسیا و  ترـضح  لـباقم 

رورـس نآ  سپ  دـیتسیاب  ناکم  نیا  رد  لاح  دـندومرف  ترـضح  دـش  شوهدـم  نخـس  نیا  زا  نوعلم  نوماـم  صخـش  نیا  هب  میدروآ 
نآ هب  نیرغ  ریـش  ود  نآ  زاب  دـمآ  دوخ  هب  نوعلم  نآ  هکنیا  ات  دـندومن  لامعتـسا  شوخ  يوب  دـنتخیر و  وا  يور  رب  بالگ  دـندومرف 
وا ياقب  رد  هک  ارچ  دـیتسین  صخرم  دـندومرف  نایملاع  رورـس  نآ  دـندومن  ضرع  لوا  هچنآ  دـندومن  ضرع  نیمز  نامـسآ و  رگـشل 

هچنانچ دوخ  ناکم  هب  دیدرگرب  دندومرف  ترضح  مینک  هچ  سپ  دندومن  ضرع  ریش  ود  نآ  دوش  هدروآ  اجب  دیاب  هک  تسه  يریبدت 
میامن یم  دـمح  درک  ضرع  نومام  نآ  زا  دـعب  سپ  دـندش  تروص  ود  زاب  ریـش  ود  نآ  ملاـع  رورـس  نآ  هراـشا  هب  سپ  دـیدوب  لوا 
لوسر نبای  دومن  ضرع  راسکنا  زجع و  يوزرآ  بانج  نآ  هب  نارهم و  نبدـیمح  رـش  ببـس  هب  ار  ام  دومن  تیافک  هک  ار  يدـنوادخ 
هاگره دشاب و  یم  امش  ءابآ  دادجا و  هب  قلعتم  ناربمغیپ  متخ  نآ  زا  دعب  تسا و  هدوب  بام  یمتخ  بانج  امـش  دج  زا   (1) رما نیا  هللا 

لاوس وت  زا  میامن و  یمن  هرظانم  وت  اب  مشاب  هتـساوخ  هاگره  دـندومرف  رورـس  نآ  مهد  یم  رارق  امـش  يارب  زا  مامتلاب  دیـشاب  هتـساوخ 
زا يدـید  هچنآ  لـثم  دوخ  تاـقولخم  ریاـس  يرادرب  ناـمرف  تعاـطا و  زا  تسا  هدوـمرف  اـطع  نم  هب  میکح  رداـق  هک  اریز  مینک  یمن 

تـسا نیا  ریبدت  ردق  اضق و  ردقم  يارب  زا  ار و  دوخ  ياهرهب  دـندومن  نایز  مدآ  ینب  لاهج  هکنیا  رگم  ریـش  تروص  ود  نیا  تعاطا 
لمع زا  مدومن  راـهظا  ار  هچنآ  میاـمنن  راـهظا  وت و  اـب  میاـمنن  ضارتعا  هک  تسا  هدومن  رما  ارم  دوش و  رهاـظ  تاریبدـت  نآ  دـیاب  هک 

ترـضح نآ  زا  يرایـسب  هنیک  هعقاو  نیا  زا  نومام  دوب و  هدومن  رما  نینچ  دوب  رـصم  نوعرف  تسد  ریز  هک  قیدص  فسوی  هب  هچنانچ 
تیاکح نید  لها  رورس  نآ  تازجعم  هلمج  زا  دوب و  هدومن  ناهنپ  لد  رد  هچنآ  نآ  زا  دعب  دومن  اراکشآ  دومن و  ناهنپ  دوخ  لد  رد 

دیوگ یم  نیعا  نب  رمث  همه  هک  تسا  قیرط  نیا  هب  لوقنم  تازجعملا  صوصن  نویع و  رد  هک  یهجو  رب  نآ  تیفیک  تسا و  حیحص 
ترضح نآ  تداعس  رـسارس  تمدخ  هب  هک  مدرک  دصق  دندوب  نومانم  لزنم  رد  ع )  ) اضر ماما  بانج  نم  يالوم  ماما و  هک  یتقو  رد 

مدرک هدارا  مدش  غراف  هکنوچ  سپ  دشن  مولعم  نم  رب  لوق  نیا  تحص  نکلو  دنا  هتفای  تافو  ترـضح  نآ  هک  مدینـش  موش  فرـشم 
هک مدـید  هاگان  تشاد  ترـضح  نآ  هب  يرایـسب  صالخا  مان و  حـیبص  دوب  یمالغ  نوماـم  صاوخ  هلمج  زا  مریگب و  لوخد  نذا  هک 

مـشاب یم  نومام  تاقث  صاوخ و  هلمج  زا  نم  هک  یناد  یمن  ایآ  همثره  يا  تفگ  داتفا  نم  رب  وا  مشچ  هک  نیمه  دـمآ  نوریب  حـبص 
ثلث رد  هک  نادـب  میامن  لقن  وت  يارب  زا  مهاوخ  یم  مراد  یبیرغ  تیاـکح  تفگ  حـیبص  تسا  نینچ  یلب  متفگ  ناـهنپ  هینـالع و  رد 
هنهرب ياهریـشمش  وا  يور  رتشیب  رد  هدـش و  زور  لثم  غارچ  عمـش و  تفرگ  ار  وا  سلجم  هک  مدـید  نوماـم  رب  مدـش  دراو  بش  لوا 

اـهقاثیم و دـناوخ و  دوخ  دزن  هب  ار  دوخ  صاوخ  زا  رگید  یعمج  ارم و  سپ  دـنا  هتـشاذگ  دوب  هدـش  هداد  بارهز  هب  هک  يزیت  رایـسب 
امش رب  دهع  نیا  تفگ  سپ  دوبن  یـسک  رگید  صاوخ  همه  ام  زا  ریغ  هب  وا  روضح  رد  تقو  نیا  رد  تفرگ و  ام  زا  هدکؤم  ياهدهع 

میدومن دای  مسق  اهام  سپ  میوگ  یم  امـش  هب  هک  ار  هچنآ  دیروآ  اج  هب  دـیئامنن و  فلخت  میامن  یم  رما  ار  امـش  هچنآ  هب  دـشاب  مزال 
نوریب ناهنپ  ار و  اهریشمش  نیا  زا  یکی  اهامـش  زا  کی  مادک  ره  دیریگب  تفگ  نآ  زا  دعب  سپ  میئامن  نانچ  دیوگ  یم  وا  هچنآ  هک 

لخاد اضرلا و  یسوم  نب  یلع  يوس  هب  دیوش 
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هب ار  وا  اهریشمش  نیمه  هب  دیئوگم و  نخس  وا  هب  هدیباوخ  هچ  هتسشن و  هچ  هداتـسیا و  هچ  دینیبب  ار  وا  هک  لاح  رد  دیوش و  وا  هرجح 
وا رب  دیئامن و  عمج  وا  رب  ار  اهشرف  نآ  زا  دعب  دوش و  طولخم  وا  نوخ  تسوپ و  تشوگ و  هک  یمـسق  هب  دیئامن  زیاف  تداهـش  هجرد 

ار وا  دوش و  رداص  امـش  زا  هک  لـمع  نیا  تهج  هب  نم  دـییایب و  نم  يوس  هب  هدومن  كاـپ  نوخ  زا  ار  دوخ  ياهریـشمش  دـیزادنیب و 
مهاوخ رایسب  تاماعنا  تافتلا و  اهامـش  اب  هشیمه  مهد و  یم  بوخ  عایـض  هد  مهارد و  زا  هردب  هد  ار  امـش  زا  کی  ره  دیراد  یفخم 

هناور بعت  جنر و  نیرق  ماما  نآ  هرجح  يوس  هب  رتبا  دودرم  نآ  رما  هب  بش  تملظ  نآ  رد  سپ  دشاب  یقاب  نم  ویخ  هک  یتقو  ات  دومن 
هب ار  دوخ  كرابم  ياهتـسد  هک  مدید  سپ  دندوب  هدیباوخ  دوخ  كرابم  باوخ  تخر  رد  هک  یتقو  رد  رورـس  نآ  رب  میدش  لخاد  و 

ملظ و لیخ  رـس  نآ  نامالغ  نآ  زا  دـعب  یـسپ  میدـیمهفن  اـم  هک  دـیامن  یم  یمـالک  هب  ملکت  دـهد و  یم  تکرح  بناوج  فارطا و 
مدومن یم  رظن  نم  دندومن و  هعطق  هعطق  دوخ  ياهریشمش  هب  مولظم  نآ  ناشیا  متفرن و  شیپ  نم  دنداهن و  شیپ  تارج  مدق  توادع 

رب ار  اهشرف  دوب  هتفگ  نومام  هک  یمسق  نآ  زا  دعب  سپ  میراد  هداد  هچ  ام  هک  تسناد  یم  روریـس  نآ  ایوگ  راوگرزب و  نآ  بناج  هب 
میتفگ دیدوب  نابرومام  ار  هچنآ  دیدرگ  یـش  نآ  تفگ  سپ  نود  نومام  يوس  هب  میدـمآ  نوریب  دندیـشک و  رـضح  نآ  هتـشک  يور 

ار دوخ  سحن  رـس  تسار و  تیزعت  سلجم  ناکم و  نوعلم  نآ  دش  حبـص  هک  نیمه  دـیئوگم  چـیه  رگید  تفگ  نینمؤملاریما  ای  یلب 
رورـس نآ  هرجح  لخاد  هک  نیمه  متفر  وا  یب  يور  شیپ  رد  نم  دـش و  هناور  راوگرزب  نآ  هناخ  تمـس  هب  هنهرب  ياـپ  دومن و  هنهرب 

نآ سحن  شوگ  هب  راوگرزب  نآ  حیبست  يادص  نوچ  میدش  ار  رورـس  نآ  لیلهت  سیدقت و  حـیبست و  همه  نآ  يادـص  میدـش  داهز 
ای میتـسین  ملاـع  متفگ  وا  دزن  رد  تسیک  هـک  دز  نـم  رب  گـناب  هناـبات  یب  دـیدرگ  شعترم  وا  سحن  ياـضعا  دیـسر  رارـشا  نیرتدـب 
نآ مدـید  مدـش  یـسرک  شرع و  تنیز  نآ  هرهاـط  هرجح  لـخاد  هک  نیمه  دـیوگ  یم  حـیبص  رواـیب  ربخ  ورب و  تفگ  نینمؤملاریما 
هک دوب  لیلهت  حـیبست و  تدابع و  لوغـشم  نانچ  تسا و  زاین  یب  دوبعم  نآ  هاگرد  هب  زاین  اـعد و  لوغـشم  تداـبع  بارحم  رد  رورس 
رد ار  یـصخش  منیب  یم  نینمؤملاریما  ای  متفگ  نومام  هب  نم  سپ  دندوب  ناریح  هلاو و  یگدـنب  تدابع و  نیا  زا  یلعا  ءالم  نایـسودق 

دـش و لجح  راسمرـش و  مدرم  نایم  رد  دـیدرگ و  شعترم  نوعلم  نآ  ثیبخ  ياضعا  سپ  تسلوغـشم  تعاط  هب  هک  تدابع  بارحم 
هرجح لخاد  نم  هک  دیوگ  یم  حیبص  وا  دزن  رد  هدننک  زامن  تسیک  هک  نک  هاگن  ار  یسوم  نب  یلع  یسانش  یم  وت  حیبص  يا  تفگ 

دندومرف هک  مدینش  راوگرزب  نآ  يازفا  حور  زا  وا  مدیسر  راربا  زا  رورس  نآ  هناخ  رد  هب  هک  نیمه  تشگرب  نومام  مدش و  رورس  نآ 
هک دندومن  توالت  هیآ  نیا  زیخرب و  دندومرف  مداتفا و  رد  رب  ترضح  نآ  هناخ  ناتـسآ  رد  هللا و  یلو  ای  کیبل  مدرک  ضرع  حیبص  ای 
هب ار  ادـخ  رون  دـنیامن  شوماخ  هک  ناشیا  دنتـشاد  هدارا  ینعی  نورفاکلا  هرک  ول  هرون و  متم  هللا  مههاوفاـب و  هللا  رون  اوئفطیل  نودـیری 

متشگرب دیوگ  یم  حیبص  نارفاک  دنشاب  هتـشاد  شوخان  هچ  ره  ار و  دوخ  رون  دیامن  یم  مامت  تیدحا  سدقا  بانج  دوخ و  ياهنهد 
متفگ وت  دزن  رد  تسا  ربخ  هچ  حیبص  يا  تسا  یهایـس  یگریت و  تیاغ  رد  ار  نوعلم  نآ  سحن  تروص  مدـید  سپ  نومام  يوس  هب 
زاوآ ارم  مدید و  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  لوغـشم  تدابع  بارحم  رد  دوخ  هرجح  رد  داز  بانج  نآ  هک  ادـخ  هب  نینمؤملاریما  ای 

رد تفگ  دومن و  رود  دوخ  زا  ار  تیزعت  ساـبل  مشوپب و  ار  دوخ  رـس  تفگ  نوعلم  نوماـم  سپ  تفگ  ناـنچ  نینچ و  نم  هب  دوـمن و 
دیئوگب نینچ  مدرم  نایم 
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زا وا  زار  لها  رخفم  نآ  زا  زاـجعا  نیا  ندینـش  زا  دـیوگ  یم  همثره  دـش  بوخ  دـعب  دوب و  هدـش  ضراـع  یـشغ  ار  راوگرزب  نآ  هک 
مـشچ هک  نیمه  مدـش  راوگرزب  نآ  هرهاـط  هرجح  لـخاد  مدومن و  لاـعتم  دـنوادخ  دـمح  رکـش و  مدروآرب و  یلد  شوخ  زا  ریبـکت 
بولق هک  ام  نایعیـش  ناتـسود و  هب  رگم  نکم  لقن  داد  ربخ  وت  هب  حـیبص  هچنآ  همثره  يا  دـندومرف  داـتفا  نم  رب  رورـس  نآ  كراـبم 

چیه ناشیا  دیک  هک  ادـخ  هب  مسق  همثره  يادـن  دومرف  دومن  مهاوخ  نینچ  نم  ياقآ  يا  مدرک  ضرع  دـشاب  ام  تبحم  زا  ولمم  ناشیا 
یضاق تافینصت  زا  هک  نینمؤملا  سلاجم  باتک  رد  دسرب و  نآ  تقو  دشاب و  هدرک  ردقم  دنوادخ  هچنآ  ات  دناسر  یمن  ام  هب  يررض 

دومن رما  نئعلم  نآ  دندش و  نود  نومام  دهعیلو  هارمکا  قیرط  هب  هلا  هاگرد  برقم  نآ  هکنآ  زا  دعب  هک  تسا  هدـش  لقن  تسا  هللارون 
هبطخ دجاسم  ربانم و  رد  دندز و  هکس  رورس  نآ  مسا  هب  ار  زیناند  مهارد و  دنتـشون و  باب  نیرد  ماقرا  ماکحا و  نادلب  عیمج  رد  هک 

هب ادرف  امـش  هک  داتـسرف  ماغیپ  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هب  نومام  دـش  کـیدزن  دـیع  زور  نوچ  دـندناوخ  رورـس  نآ  فیرـش  مسا  هب 
رد وت  اب  نم  هک  دنداتـسرف  باوج  ترـضح  دیناوخب  هبطخ  دیروآ و  اجب  مدرم  تماما  دـیع  زامن  رد  دـیوش و  امرف  فیرـشت  هاگدـیع 

سمتلم زین  لاحلا  تسا و  هلمج  نآ  زا  روما  نیا  لاثما  هماقا  هب  فیلکت  مدع  هک  مدوب  هدرک  دـنچ  یطرـش  يدـهع  تیالو  لوبق  تقو 
اذـه عم  تسین و  یهن  رما و  رد  لخاد  زامن  تماـما  هک  داتـسرف  ماـغیپ  نوماـم  سپ  دـییامرف  وفع  روما  نیا  هماـقا  زا  ارم  هک  تسناـنچ 
رئاد ناشیا  نایم  رد  لئاسر  لسر و  هبترم  دـنچ  دوش  رهاظ  مدرم  رب  وت  تالامک  لیاضف و  دنـسانشب و  ار  وت  مدرم  هک  تسا  نآ  ضرغ 

تسا و رتشوخ  نم  رب  یئامرف  وفع  رما  نیا  زا  ارم  رگا  هک  دندومن  مالعا  وا  هب  ترضح  نآ  تشذگ  دح  زا  نومام  حاحلا  نوچ  ات  دش 
باوج رومام  موش  هجوتم  دندش  یم  دیع  زامن  هجوتم  ادـخ  ربمغیپ  مدـج  هک  يروتـسد  هب  هک  هدـب  تصخر  سپ  ینک  یمن  وفع  رگا 

نارادرس نایرکشل و  عیمج  حبص  تقو  ات  درک  رما  نومام  هاگنآ  دیوشب  زامن  هجوتم  دهاوخ  امش  رطاوخ  هک  قیرط  ره  هب  هک  داتـسرف 
نانز و دندوب و  هداتسیا  اهماب  تشپ  اه و  هچوک  اههار و  رد  ورم و  لها  ماع  صاخ و  دندش و  عمج  رورس  نآ  هناخ  رد  رب  نالواسی  و 

کی دنتـسب و  رـس  رب  يدیفـس  همامع  دـندومن و  لسغ  ترـضح  نآ  دـش  باتفآ  عولط  نوچ  دـندش و  هجوتم  یگ  هراظن  هب  ناکدوک 
شوخ يوب  لامعتـسا  دـنتخیوآ و  دوخ  كرابم  فتک  ود  نایم  رد  رگید  فرط  دنتـشاذگ و  ورف  دوخ  هنیکـس  اب  هنیـس  رب  ار  وا  فرط 
رـضاح هدومن  لمع  ترـضح  نآ  روتـسد  هب  هک  دـندومن  رما  دوخ  باحـصا  یلاوم و  هب  دـنتفرگ و  كرابم  تسد  هب  اصع  دـندومن و 

هب هناخ  نوردـنا  زا  هدیـشک  نماد  ياهماج  دوب و  قاس  فصن  ات  هک  یلیوارـس  اـب  هنهرب  ار  كراـبم  ياـپ  ترـضح  نآ  هاـگنآ  دـنوش 
رما هک  دوخ  هناخ  رد  نیرخآ  ات  اجنآ  زا  سپ  دنتفگ  ریبکت  دندومن  دنلب  نامـسآ  بناج  هب  كرابم  رـس  دـندمآ و  هناخ  نامه  تحاس 
هناخ زا  ترـضح  نآ  نوچ  دندومرف و  تکرح  دندوب  رورـس  نآ  فیرـش  مودق  رظتنم  هدش  عمتجم  نآ  هاگرد  یلاوح  رب  نیطالـس  وا 
مدرم رثکا  دنتخادنا و  ریز  هب  نابـسا  زا  ار  دوخ  راب  کی  هب  همه  داتفا  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  رب  تعامج  نآ  رظن  دـندومن و  تکرح 

ياپ ترـضح  نآ  تقفاوم  هب  دـندرک و  رود  دـندومن و  عطق  هرجنح  دراک و  هب  ار  دوخ  هزوم  نیلعن و  دـنب  قوش  صالخا و  تیاغ  زا 
ام یلع  ربکا  هللا  ربکا و  هللا  هک  دندومرف  قیرط  نادب  ریبکت  ترضح  نآ  هبترم  نیا  رد  نوچ  هک  دیوگ  يوار  دندش  ناور  هار  هب  هنهرب 
هک دومن  نانچ  تقو  نآ  رد  دش  دـنلب  ریبکت  رب  قیرط  نیا  هب  ناشیا  كرابم  يادـص  ماعنالا و  همیهی  نم  انقزر  ام  یلع  ربکا  هللا  انیدـه 

راوید رد و  نیمز و  نامسآ و 
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یـضعب دـندمآ و  رد  دایرف  هیرگ و  هب  ورم  لها  دـنیامن و  یم  تقفاوم  رکذ  نیا  رد  ناشیا  اـب  دـنیوگ و  یم  وا  ریبکت  باوج  راـگزور 
نیا هب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  رگا  هک  تفگ  نومام  هب  لاـح  نیا  رد  لهـس  نب  لـضف  دـندیناسر و  نود  نوماـم  هب  ار  لاـح  تروص 

دنزیرب ار  ام  نوخ  ادابم  هک  مسرت  یم  دوب و  میهاوخ  رطخ  ضرعم  رد  اـم  دـش و  دـنهاوخ  وا  هتفیرف  مدرم  ماـمت  دور  یلـصم  هب  قیرط 
ار وت  ماربا  يور  زا  ام  هک  داتسرف  ماغیپ  رورس  نآ  هب  دوخ  صاوخ  زا  یکی  بوحصم  لاحلا  یف  دومن  هشیدنا  رما  نیا  زا  نومام  هاگنآ 

یباتشب هنهرب  ياپ  هدایپ و  هار  همه  نیا  یبایرا و  زا  وت  هک  میهاوخ  یمن  ام  میتخادنا و  تقشم  هب  ار  وت  میدومن و  فیلکت  دیع  زامن  هب 
كرابم ياپ  رب  دندیبلط و  ار  دوخ  ياهزوم  ترـضح  نآ  سپ  دیامن  دیع  زامن  تماما  يرگید  ات  دینک  عوجر  دوخ  لزنم  هب  هک  دـیاب 

رگا دیوگ  فلؤم  دیدرگن  مظتنم  زور  نآ  دیع  زامن  رما  هک  دش  رهاظ  مدرم  نایم  رد  جرم  جره و  نادـنچ  دـندش و  راوس  دندیـشک و 
نآ راصنا  باحـصا و  دنتخاسن و  عقاو  رورـس  نآ  رب  یتحارج  یتیذا و  نکیل  دـندومن  دـیع  زامن  زا  عنم  زور  نآ  رد  ار  رورـس  نآ  هچ 
نآ زامن  زا  اروشاـع و  زور  رد  رورـس  نیا  دـج  بئاـصم  زا  ياو  يادـن  دـندومن  تعجارم  مارتحا  تزع و  هب  دـیع  زور  نآ  ردا  رورس 
رب هک  اریز  تسین  لوبقم  امش  زامن  تدابع و  هک  دنتفگ  باوج  رد  دنتساوخ  زامن  ءادا  ردق  هب  ءایقـشا  نآ  زا  تلهم  زور  نآ  رد  رورس 
هب هجوت  مامت  لاهتبا  عرضت و  هب  اروشاعلا  موی  تمایق  نآ  رد  فوخ  قیرط  هب  باحصا  هیقب  اب  رورـس  نآ  دیا  هدومن  جورخ  نامز  ماما 
هب ناسارخ  لها  هب  دومن  یم  رخافت  مان  بنیز  ناـسارخ  رد  دوب  ینز  هک  هدومن  تیاور  همغلا  فشک  باـتک  رد  دـندومن و  زاـمن  يادا 

نیا هک  دندومرف  سپ  دیوگ  یم  اجیب  وا  هک  دنتـسناد  یم  ار  نز  نآ  غورد  ياعدا  دندش و  علطم  ع )  ) اضر ماما  سپ  دوخ  بسن  ببس 
نم بسن  رد  ینک  یم  جدق  وت  هچنانچ  تفگ  دمآ و  رد  رورـس  نآ  اب  نانع  جاجل و  ماقم  رد  دومنن و  ایح  هنوعلم  نآ  تسا  هباذک  نز 
نایب وا  اب  ار  تیفیک  دنتفر و  نومام  دزن  هب  نز  نا  اب  هدمآ  شوج  هب  ترضح  نآ  ریغ  تقو  نآ  رد  وت  بسن  رد  منک  یم  حدق  مه  نم 

نومام ار  سک  ره  دندوب و  ناکم  نآ  رد  ناگدنرد  هک  دوب  یناکم  نآ  دندومن و  زاب  ار  عابسلا  تکرب  برد  هک  دندومرف  دندومرف و 
دـشاب بلاطیبا  نب  یلع  لسن  زا  سک  ره  هک  دندومرف  ترـضح  دـندنکفا  یم  ناکم  نآ  رد  ناگدـنرد  نآ  شیپ  رد  دومن  یم  بضغ 

برطضم دینـش  نخـس  نیا  ار  باذک  بنیز  نوچ  وا  لاح  دوش  مولعم  ات  اجنآ  رد  ار  وا  دیزادنایب  سپ  عابـس  رب  تسمارح  وا  تشوگ 
تکرب لـخاد  تساوخرب و  اـج  زا  دومرفن  ملکت  وا  اـب  رورـس  نآ  دوخ  لوق  رد  یقداـص  رگا  ناـکم  نآ  رد  ورب  لوا  وت  تفگ  دـش و 

همه ناگدنرد  دیسر  ناکم  نآ  طسو  هب  رورـس  نآ  نوچ  دندید  دندرک  یم  هاگن  ناکم  نآ  يالاب  زا  نامدرم  نومام و  دش و  عابـسلا 
ار دوخ  ياـهمد  اـهنآ  دـندیلام و  یم  اـهنآ  تروص  رـس و  تشپ  رب  كراـبم  تسد  رورـس  نآ  دـندش و  عـمج  ناـمیا  هطقن  نارود  هب 

عابـس دزن  هب  وت  لاح  دندومرف  هنوعلم  نآ  هب  دندمآ و  نوریب  رورـس  نآ  دندومن  یم  رورـس  نآ  زا  فعـش  راهظا  دنداد و  یم  تکرح 
وا هک  دوخ  ناوعا  هب  دومن  رما  ناکم و  نآ  رد  نتفر  هب  ار  وا  دومن  مازلا  نومام  سپ  ناکم  نآ  رد  نتفر  زا  دومن  عانتما  هنوعلم  نآ  ورب 

دندومن و هعطق  هعطق  هراپ و  هراپ  ار  وا  ندیود و  وا  يوس  هب  دنتـسجرب و  دندیرد  ار  وا  عابـس  نوچ  دـنتخادنا  ناکم  نآ  رد  هتفرگ  ار 
بلاطیبا نب  یلع  لسن  زا  سک  ره  هعیـش  يا  یلب  هباذک  بنیز  هب  ناسارخ  رد  وا  مان  تفای  راهتـشا  دندروخ و  ار  وا  تسوپ  تشوگ و 

دنزرف هراپ  هراپ  كرابم  ندب  هیما  ینب  اما  تسمارح  عابس  رب  وا  تشوگ  دشاب  یم 
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هچنانچ دنامن  یقاب  نآ  زا  يراثآ  دنروخب و  ار  سدقم  ندب  نآ  نابایب  ناگدـنرد  عابـس و  هک  دـندنکفا  البرک  نابایب  رد  نینمؤملاریما 
ندب رب  بسا  هک  دـندومن  هدارا  هک  یتقو  نآ  رد  دـندومن  هدـهاشم  نیعلا  يارب  هکنیا  هب  دوش  یم  موهفم  دامح  نب  هللادـبع  تیاور  زا 

تیاور قفاوم  يدیدش و  هرعن  دنز  یم  هرعن  هداتـسیا و  ترـضح  نآ  هراپ  هراپ  دسج  دزن  دیرد  يریـش  هک  دـنزاتب  مولظم  نآ  سدـقم 
هدرپ دـندشن و  هبنتم  لاـح  نآ  دوجو  اـب  دـلام  یم  نوخ  هب  هقرغ  دـسج  نآ  رب  ار  دوخ  يور  هتـسویپ  دـیامن و  یم  هلاـن  هیرگ و  رگید 
باتک رد  دـتنوش و  یم  بایفرـش  شترایز  هب  ناگدـنرد  عابـس و  هکنیا  زا  لفاغ  دوب  هتفرگ  ارف  ار  ناشیا  بلق  رفک  تملظ  تلاـهج و 

اـضرلا یـسوم  نب  یلع  يوس  هب  ورب  تفگ  دیبلط و  ار  دوخ  بجاح  نوعلم  نومام  يزور  هک  تسیورم  عیبر  نب  لضف  زا  راونالا  راحب 
زا ار  وا  متـساوخ  دنچ  ره  دیوگ  یم  بجاح  دنـشاب  یم  ناگدنرد  عابـس و  هک  یناکم  رد  زا  دینیبب  دیروآ و  نوریب  نادـنز  زا  ار  وا  و 
وا ضوع  هب  ار  وت  ینکفین  ناکم  نیا  رد  ار  وا  هاگ  ره  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ  دش و  هدایز  وا  بضغ  هکلب  دـشن  دـیفم  مراد  او  رما  نآ 

هدومن رما  نینچ  ارم  نینموملاریما  هک  مدومن  ضرع  نایملاع و  رورـس  نآ  يوس  هب  متفر  نم  دـیوگ  یم  بجاح  مزادـنا  یم  اـجنآ  رد 
نآ نآ  زا  دعب  تیدـحا و  بانج  هب  میوج  یم  هثاغتـسا  نم  هکنیا  تهج  هب  روایب  اجب  تسا  هدومن  رما  هچنآ  دـندومرف  ترـضح  تسا 

عضوم نآ  رد  نم  میدیسر  دندوب  هدومن  عمج  ار  ناگدنرد  هک  یعضوم  نامه  هب  هکنیا  ات  دندش  عبس  لحم  رد  هناور  نم  اب  ترـضح 
مدش و مومغم  رایـسب  نم  دندوب و  هدـنرد  ات  لهچ  ناکم  نیا  رد  هکنیا  لاح  مدومن و  لخاد  ناکم  نآ  رد  ار  بانج  نآ  مدوشگ و  ار 

دـش بش  فصن  هک  نیمه  متـشگرب  دوخ  لزنم  هب  دـعب  دوش و  هتـشک  نم  تسد  رب  يراوـگرزب  نینچ  لـثم  هک  مداـتفا  بارطـضا  رد 
داتفا نم  رب  نومام  مشچ  هک  نیمه  مدـش  ناور  وا  يوس  هب  نم  سپ  دـهاوخ  یم  ار  وت  نینمؤملاریما  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  هب  یمداخ 
هدید یکانلوه  باوخ  هتـشذگ  بش  هک  اریز  ما  هدروآ  لمع  هب  يرکنم  لعف  مدوب و  هدش  یهانگ  بکترم  هتـشذگ  بش  دیاش  تفگ 
دراو نم  رب  دوب  ناشیا  تسد  هب  هک  حالـص  یقاب  ریـشمش و  اب  نامدرم  زا  یتعامج  مدید  هک  دوب  مسق  نیا  هب  نم  باوخ  تیفیک  ما و 

دیـسر مه  هب  یتشحو  یتبیه و  نم  بلق  رد  دوب و  هدنـشخرد  رمق  لـثم  شرونا  تروص  هک  دوب  يدرم  نادرم  نآ  طـسو  رد  دـندش و 
دینادرگرب و نم  زا  ار  دوخ  تروص  نآ  زا  دعب  مکماحرا  اوعطقت  ضرالا و  یف  اودسفت  نا  متیلوت  نا  متیـسع  له  درم  نآ  تفگ  سپ 

بانج هک  يدومن  رما  ارم  وت  نینمؤملاریما  ای  متفگ  نم  دیوگ  یم  بجاح  ناسرت  فئاخ و  مدش  رادـیب  نم  سپ  دـش  هناخ  نیا  لخاد 
تفگ نومام  سپ  هللاو  يرآ  متفگ  ناگدنرد  شیپ  رد  ار  وا  وت  یتخادنا  وت  رب  ياو  تفگ  نومام  مزادنیب  عابس  شیپ  رد  ار  اضر  ماما 

هک مدید  مدومن  زاب  ار  رد  نوچ  مدـش  ناور  ناکم  نآ  هب  مدومن و  نشور  غارچ  عمـش و  سپ  لاوحا و  هب  امن  رظن  ورب و  ناکم  نآ  هب 
سپ دـندوب  هتفرگ  مارآ  راوگرزب  نآ  فارطا  رد  ناگدـنرد  دـندوب و  تعاط  زاـمن و  لوغـشم  هداتـسیا و  تیدـحا  هاـگرد  برقم  نآ 

تساوخرب دوخ  درکن و  رواب  نوعلم  نآ  سپ  مدوب  هدید  رورس  نآ  لاوحا  زا  هچنآ  هب  مداد  ربخ  ار  وا  نومام و  يوس  هب  نم  متـشگرب 
هک نوچ  ترضح  یمع  نبای  کیلع  مالسلا  درک  ضرع  داتفا  ترضح  نآ  رب  شمـشچ  هک  نیمه  دیدرگ  هناور  ناکم  نآ  يوس  هب  و 

متشاذد دیما  قیقحت  هب  یمع  نبای  مالـسلا  کیلع  دندومرف  دنداد و  باوج  ار  وا  زامن  زا  غارف  زا  دعب  دندومرفن  باوج  دندوب  زامن  رد 
ینکن مالس  هکنیا  هب 

51 ص :
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سدقا بانج  هک  دندومرف  ترضح  میوج  یم  رذع  امش  يوس  هب  نم  هک  دیرذگب  نم  زا  درک  ضرع  نومام  عضوم  نیا  رد  نم  رب  وت 
رورـس نآ  هک  دومن  رما  نومام  نآ  زا  دعب  ار  ملاع  دنوادخ  نم  منک  یم  دمح  دوخ و  فطلب  زا  ارم  داد  تاجن  هک  قیقحت  هب  تیدحا 

دندیودن بانج  نآ  بقع  هب  ناگدنرد  نآ  زا  کی  چیه  دـندروآ و  فیرـشت  ناکم  نآ  زا  ترـضح  سپ  دـنروآ  نوریب  ناکم  نآ  زا 
ترضح نآ  دومن و  حرف  راهظا  تخادنا و  رورس  نآ  ندرگ  هب  ار  دوخ  تسد  نوعلم  نآ  دمآ  نومام  دزن  ترضح  نآ  هک  نوچ  سپ 

شیاسآ و رد  دـینامب  اجنیا  رد  هک  دـیراد  هدارا  رگا  مع  نبای  درک  ضرع  دـیناشن و  دوخ  تخت  يالاب  رد  دروآ و  دوخ  سلجم  هب  ار 
یضعب نکلو  تسین  وت  بایث  لام و  هب  جایتحا  ارم  دندومرف  ترضح  مهد  یم  امـش  لایع  امـش و  هب  يرایـسب  لام  دوب و  دیهاوخ  هعس 

زا دعب  دندومن  تمسق  ناشیا  نایم  رد  ار  بایث  لام و  نآ  هک  دومن  رما  نومام  سپ  امن  تمـسق  ناشیا  هب  ار  لام  نآ  دنتـسه  شیرق  زا 
مدش و ناور  تعباتم  لیبس  رب  رورـس  نآ  تمدخرد  نم  دندش و  راوس  ترـضح  نآ  دـندروآ و  يرطاق  بانج  نآ  شیامرف  هب  انب  نآ 

دشاب مظاک  ترضح  زا  ثیدح  نیا  دیاش  هک  هدومرف  تاوعدلا  جیهم  رد  همحر  هیلع  سوواط  نب  دیـس  هک  تسلوقنم  راونالا  راحب  زا 
باـتک رد  ار  نآ  میتفاـی  هک  یقیرط  هب  میدوـمن  رکذ  ار  ثیدـح  نیا  نکل  دـندوب  نوراـه  دزن  رد  سوـبحم  ناـشیا  هـکنیا  تـهج  هـب 

یم اـهنآ  شیپ  رد  دـیامن  بضغ  تساوـخ  یم  ار  سک  ره  هک  تشاد  دـنچ  هدـنرد  ناریـش  نوماـم  هـک  هدوـمن  تـیاور  راونـالاراحب 
ناریـش اـب  يور و  عابـسلا  تکرب  هب  هک  مهاوخ  یم  نسحلاوـبا  اـی  درک  ضرع  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  يزور  تخادـنا 

یهلا هلماک  تردق  هب  داتفا  رورس  نا  رب  ناریش  مشچ  نوچ  تفر  هناخ  ریـش  هب  دومن و  لوبق  ار  نومام  لاوس  رورـس  نآ  یئامن  هملاکم 
صخرم ار  ام  هداد  نمـشد  تسد  هب  ار  دوخ  ببـس  هچ  هب  هللا  لوسر  نبای  دندومنـضرع  دـندمآ و  رد  ملکت  هب  رورـس  نآ  زاجعا  هب  و 

هک دنا  هداد  ربخ  ارم  مراوگرزب  ناردـپ  هک  دـندومرف  رورـس  نآ  میزادـنا  رب  ضرا  هحفـص  زا  ار  امـش  نمـشد  میور و  نوریب  هک  امرف 
دسر نانمشد  زا  هچنآ  هب  میراد و  میلست  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  رما  ام  دومن و  دهاوخ  دیهـش  نومام  ارم  هک  هدومرف  ص )  ) ادخ لوسر 

ره نومام  نم  يالوم  يا  هک  دومن  ضرع  تساوخرب و  ناریش  نایم  زا  دوب  يرغال  فعض و  تیاهن  رد  هک  يریش  میرکاش و  یضار و 
نم هب  يزیچ  دنیامن و  یم  متس  نم  هب  ناشیا  رغال و  نم  يوق و  ناشیا  دتـسرف و  یم  ام  يارب  همعط  تهج  دنچ  دنفـسوگ  واگ و  زور 

دروخب و ار  دوخ  همعط  فیعض  ریـش  نیا  لوا  هک  دیراذگب  هک  دندومن  باطخ  ناشیا  هب  رورـس  نآ  میامن  دوخ  همعط  هک  دنهد  یمن 
دندروآ ناریـش  تهج  هب  دنچ  واگ  هک  دومن  رما  ناحتما  يارب  نومام   (1) هعاط ًاعمس و  دنتفگ  همه  دینک  ندروخ  هب  عورش  امـش  دعب 

دـمآ و نوریب  دـیچیپ و  دوخ  رب  رام  نوچ  زاجعا  نیا  هدـهاشم  زا  نومام  دـندروآ  اج  هب  ناریـش  دوب  هدومن  رما  رورـس  نآ  هچناـنچ  و 
حیحص دنس  هب  هدش  تیاور  هر  ینیلک  هر و  دیفم  خیش  زایدیمهف  يدینش و  هچنآ  دومرف  دنتفگ  یم  هچ  اهرس  نیا  نسحلاوبا  ای  تفگ 

زا متساوخ  یم  هک  يزیچ  بلط  رد  ع )  ) اضر ماما  ترضح  تمدخ  رد  مدرگ  یم  قاحلا  نم  تفگ  وا  هک  یسوم  نب  میهاربا  زا  ربتعم 
نم سپ  دش  هناور  هبیط  هنیدم  بناج  هب  ور  دمآ و  نوریب  يزور  ترضح  نآ  سپ  درک  یم  هدعو  نم  اب  ترضح  نآ  ترـضح و  نآ 
نآ اب  زین  نم  ناتخرد و  ریز  رد  دندمآ  دورف  سپ  نالف  رصق  کیدزن  هب  دیسر  ترـضح  نآ  هکنیا  ات  مدوب  رورـس  نآ  تمدخ  رد  زین 

موش وت  يادف  هک  مدومن  ضرع  نم  سپ  دوبن  یثلاث  دوب  ام  اب  مدمآ و  دورف  مدوب و  ترضح 

52 ص :

ار فیعض  ریش  نخس  ترـضح  نآ  ، دومن لاوس  نایملاع  رورـس  نآ  زا  ناریـش  ملکت  زا  نومأم  دندمآ و  نوریب  رورـس  نآ  دعب  (1 - ) 1
دندومرف نایب 
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تـسد سپ  یتخـس  ندـیواک  دـندیواک  ار  نیمز  هنایزات  رـسب  ترـضح  نآ  سپ  متـسین  مهرد  کی  کلام  نم  هدـش و  کیدزن  دـیع 
وش و عفتنم  نک و  جرخ  ار و  نیا  ریگب  هک  دومرف  داد و  نم  هب  تشادرب و  نیمز  نآ  زا  یئـالط  ریـشمش  دز و  نیمز  نآ  رب  ار  هکراـبم 

ربخ تفگ  وا  هک  یناساف  دمحم  نب  یلع  زا  هدش  تیاور  حیحص  دنس  هب  نارگید  ینیلک و  خیـش  زا  ًاضیا  راد و  هدیـشوپ  يدید  هچنآ 
دشن و لام  نآ  هجوتم  ترضح  نآ  سپ  مدرب  ع )  ) اضر ماما  ترضح  دزن  هب  هتشادرب  يریطخ  لام  هک  ام  باحـصا  زا  یـضعب  ارم  داد 

مدینارذگ دوخ  رطاوخ  رد  لام و  نآ  رب  رورس  نآ  هجوت  مدع  زا  مدش  نیگمغ  سپ  مدیدن  لام  نآ  زا  لاحشوخ  داش و  ار  رورس  منآ 
تـشذگ مرطاوخ  رد  بلطم  نیا  نوچ  دندشن  داش  دندیدرگن و  هجوتم  رورـس  نآ  ًالـصا  ما و  هدروآ  ما و  هتـشادرب  لام  ردـق  نیا  هک 

درک زارد  تشط  يوس  هب  كرابم  تسد  تسشن و  یسرک  يور  رب  ترضح  نآ  سپ  روایب  یبآ  تشط و  مالغ  يا  دندومرف  ترـضح 
ياهمشچ شکرابم  ناتشگنا  نایم  زا  تخیر  شکرابم  تسد  رب  بآ  مالغ  نوچ  نم  تسد  رب  زیرب  بآ  هک  دندومرف  دوخ  مالغ  هب  و 

دـنکفا و نم  يوس  هب  یتافتلا  رظن  نایملاع  رورـس  نآ  سپ  مدـش  نادرگرـس  ریحتم و  رما  نآ  زا  نم  دـش و  ناور  تشط  يوس  هب  الط 
نیا رهطم  دج  هچنانچ   (1) دوش یم  داش  دیآ و  یم  شرظن  هب  هدروآ و  وت  هچنآ  هب  دیامن  یم  تالابم  دشاب  نینچ  هک  یـسک  دندومرف 
لها زا  ینمؤم  درم  هک  ما  هدومن  تیاور  هینیسحلا  هفحت  رد  هچنانچ  دومن  نینچ  نمؤم  یخلب  درم  نآ  تهج  زا  نیدجاسلا  دیـس  رورس 
ایاده تفر و  یم  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  تمدخ  هب  نآ  زا  دعب  هللا و  لوسر  ربق  ترایز  هب  دعب  تفر و  یم  جح  هب  اهلاس  رثکا  رد  خلب 
يرب یم  دوخ  يالوم  يارب  زا  هیده  ردق  نیا  وت  درم  يا  تفگ  وا  هجوز  یلاس  کی  رد  دروآ  یم  رورس  نآ  يارب  زا  يرایسب  فحت  و 

هچ ره  تسنم  يـالوم  فرـصت  تحت  رد  اـیند  کـلامم  عیمج  هک  وش  تکاـس  نز  يا  تفگ  درم  نآ  دـهد  یم  هچ  وت  هب  وـت  يـالوم 
ترـضح دید  دش  فرـشم  جح  رفـس  زا  تعجارم  زا  دعب  رورـس  نآ  تمدخ  هب  لاس  نآ  رد  صخـش  نآ  هکنیا  ات  دـناوت  یم  دـهاوخ 
دندومرف ترضح  ماعط  فرص  زا  دعب  دومن  لوانت  ترضح  زاب  هدومن  ماعط  لک  اب  فیلکت  ار  وا  رورس  نآ  دندومن  یم  لوانت  یماعط 

یئام نامهیم  وت  دندومرف  دندش و  عنام  ترضح  دزیرب  رورس  نا  تسد  رب  بآ  هک  تساوخ  صخـش  نآ  دنروایب  یقیربا  یتشط و  هک 
سپ یئامن  نینچ  نوچ  وت  دندومرف  رورس  نآ  مراد  وزرآ  نینچ  نم  تفگ  صخـش  نآ  يزیرب  ام  تسد  رب  بآ  هک  دشاب  اور  هنوگچ 

نآ سپ  دوش  نشور  وت  ياهمشچ  نآ و  هب  يوش  یضار  نآ و  هب  يوش  دونشخ  وت  هک  مسق  دنوادخ  هب  هک  ار  يزیچ  وت  هب  میامنب  نم 
تفگ ینیب  یم  هچ  دندومرف  ترضح  دش  بآ  زا  رپ  تشط  نآ  زا  ثلث  کی  ات  رورس  نآ  كرابم  ياهتسد  رب  تخیر  بآ  یخلب  درم 

نآ تسا  بآ  تفگ  ینیب  یم  هچ  دندومرف  دش  رپ  رگید  ثلث  ات  تخیر  بآ  زاب  تسا و  خرس  توقای  دندومرف  رورـس  نآ  تسا  بآ 
دوخ هجوز  يارب  زا  ار  تارهاوج  نیا  دندومرف  رورـس  نآ  دش  دیفـس  رد  تخیر و  بآ  رگید  هعفد  تسا و  زبس  درمز  دندومرف  رورس 
نیا زا  ار  هجوز  دومن و  دوع  دوخ  رهش  هب  نوچ  دیدرگ  علطم  وا  هجوز  مالک  زا  هنوگچ  رورس  نآ  هک  دوب  بجعت  رد  صخش  نآ  ربب 

هنیدـم یکیدزن  هب  هک  نیمه  دوخ  هجوز  اـب  درم  نآ  درب  رورـس  نآ  تراـیز  هب  ار  وا  هک  دومن  اعدتـسا  تخاـس  دـش  عـلطم  تیاـکح 
(2) دومن ضرع  رورـس  نآ  هب  ار  وا  ندرم  دوخ و  هجوز  ندمآ  تیفیک  دمآ و  رورـس  نآ  دزن  هب  درم  نآ  دش  توف  وا  هجوز  دندیـسر 

رگید لاس  یـس  دومن و  هدـنز  ار  وت  هجوز  دـنوادخ  هک  زیخرب  تفگ  درم  نآ  هب  دـعب  دومن و  اعد  دروآ و  ياـج  هب  زاـمن  تعکر  ود 
درم نآ  دومن  دهاوخ  یناگدنز 

53 ص :

یم یهلا  تاضویف  نداعم  هللاّرس و  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  اریز  دیامنن  روطخ  ترطاخ  هب  نیا  زا  يداعبتسا  دیوگ  فلؤم  (1 - ) 1
دنشاب
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هعقاو نیا  ندینش  زا  دعب  ترضح  نآ  (2 - ) 2
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ضبق ارم  حور  توملا  کلم  نوچ  تفگ  نز  نآ  وت  لاوحا  دش  هنوگچ  نز  يا  تفگ  دید  هدـنز  ار  وا  دـمآ  دوخ  هجوز  دزن  هب  نوچ 
وا تسد  توم  کلم  هدمآ  ام  ترایز  هب  وا  هک  نادرگرب  ار  وا  حور  هک  دندومرف  توملا  کلم  هب  فاصوا  نیا  هب  یناوج  مدید  دومن 
هک دوب  ناوج  نیمه  مسق  ادخ  هب  تفگ  نز  دندمآ  رورـس  نآ  دزن  هب  نوچ  دوخ  هجوز  اب  درم  نآ  دـینادرگ  رب  ارم  حور  دیـسوب و  ار 

همه نیا  ملاـع  دـنوادخ  هک  يراوـگرزب  هعیـش  يا  نم  بلاـق  هب  دـینادرگرب  وا  رما  هب  ارم  حور  دیـسوب و  ار  وا  تـسد  توـملا  کـلم 
يریجنز هب  رتش  مکش  ریز  هب  ار  وا  ياهاپ  دندنب و  نامـسیر  هب   (1) ار اهتـسد  نآ  هک  تساور  اجک  زا  دشاب  هدومرف  اطع  وا  هب  تمارک 

هلیـسو باتک  رد  دراد و  تلالد  بلطم  نیا  رب  ناحوص  نبدـیز  تیاور  هچنانچ  دـندنبب  مکحم  دزاـس  حورجم  ار  شکراـبم  ياـپ  هک 
هجهب باـتک  رد  صوصن و  رد  خیـش  هک  تسا  نیا  هلمج  نآ  زا  هک  هدوـمن  لـقن  ناـیملاع  رورـس  نآ  زا  يرایـسب  تازجعم  ناوـضرلا 
تفگ هک  هدرک  لـقن  مالـس  دیعـس  زا  دوخ  دانـسا  هب  وا  هک  ینیوزق  ناذاـش  یلع  نب  دـمحم  لـضفملاوبا  خیـش  زا  دـنا  هدوـمن  تیاور 

اریز درادن  تماما  تیحالص  وا  هک  دنتفگ  یم  یضعب  دندرک  یم  ضوخ  يو  راک  رد  نامدرم  مدوب و  اضرلا  میسوم  نب  یلع  کیدزن 
وا رب  هک  یبکرم  زا  میدینـش  سپ  میتفگ  نخـس  میتـفر و  وا  شیپ  اـم  هکنآ  هتخاـسن  دوخ  دـهعیلو  ار  وا  هدرکن و  تیـصو  شردـپ  هک 

ياهراوید تفر و  هنیدـم  دجـسم  هب  ترـضح  نآ  هک  یتسمرد  هب  قیالخ و  همه  ماـما  نم و  ماـما  تسا  وا  تفگ  یم  هک  دوب  هتـسشن 
تماما و رب  یهاوگ  (ع ) اضر ماما  ترـضح  بکرم  هچنانچ  دیوگ  فلؤم  دـنتفگ  نخـس  دـندرک و  مالـس  وا  هب  وا  ياهبوچ  دجـسم و 
رب تلـالد  هک  هدیـسر  روـهظ  هب  اروشاـع  زور  رد  یلاوـقا  یلاـعفا و  ع )  ) نیـسح ماـما  حاـنجلاوذ  زا  نینچمه  داد  رورـس  نآ  تـقیقح 
رب ماگ  زا  ماگ  ناویح  نآ  دش  دراو  البرک  نیمز  هب  رورـس  نآ  نوچ  هکنیا  هلمج  نآ  زا  دوب  رورـس  نآ  تیمولظم  تماما و  تقیقح و 

تاحارج یگنـشت و  دوجو  اب  اروشاع  زور  یمرگ  رد  هکنیا  هلمج  نآ  زا  دش و  دیهاوخ  دیهـش  نیمز  نیا  رد  هکنیا  هب  هراشا  تشادـن 
رد هلمج  نآ  زا  دومن  نادرگرـس  ار  کلم  ناریح و  ار  لقع  هک  دومن  یم  يراد  نادـیم  دـیود و  یم  نانچ  تماما  راب  لمحت  رایـسب و 

هللا ال ناشطع و  انا  ناشطع و  تنا  هک  دومرف  وا  هب  باطخ  دش و  تارف  هعیرش  لخاد  هدش  بلاغ  نادیهش  رورس  رب  یگنـشت  هک  یتقو 
هلمج نآ  زا  دـماشایب  بآ  رورـس  نآ  لوا  هک  دوب  نیا  رظتنم  دوب و  هتفرگ  الاب  ار  دوخ  رـس  رادافو  ناویح  نا  برـشت  یتح  ءاملا  تقد 

دوب و ءادهشلا  دیس  رهطم  ندب  سسجت  رد  دیدرگ و  هاگلتق  لخاد  نانک  ههیش  نانز و  هحیص  بیرغ  مولظم  نآ  تداهش  زا  دعب  هکنیا 
دایرف نادیم  نآ  نایم  رد  هدومن و  نیگنر  مولظم  نآ  نوخ  هب  ار  دوخ  لاب  رس و  دیـسر  بیرغ  مولظم  نآ  هراپ  هراپ  شعن  رـس  رب  نوچ 

رد هررح  دـمحم  خیـش  هک  تسا  نـیا  هـلمج  نآ  زا  (2) و  اهیبـن تنب  نبا  تلتق  هما  نم  هیملظلا  هـملظلا  تـفگ  یم  دـیود و  یم  ناـنک 
يزور دیـشرلا  نوراه  دروخ  یحوبـص  بارـش  هک  هتفگ  وا  هک  هدومن  تیاور  عیبر  رـسپ  لـضف  زا  دوخ  دانـسا  هب  تازجعملا  صوصن 

ار وا  دزادنیب  سبح و  زا  دروآ و  نوریب  یلع و  دالوا  دیس  یسوم  رسپ  یلع  يوس  هب  ورب  تفگ  وا  هب  ار و  دوخ  نابرد  دومن  بلط  رسپ 
لخاد ار و  سهکرب  نارد  دوشگ  سپ  هکرب  يوس  هب  دـش  یهتنم  ات  ار  وا  تفرگ  بجاح و  تفر  سپ  ناگدـنرد  هاـگباوخ  لـحم  رد 
باوـخ دـش  ضراـع  ار  هفیلخ  هک  درک  رکذ  سپ  دـندوب  هدـنرد  راـهچ  هکرب  نآ  رد  هکنآ  لاـح  هکرب و  نآ  رد  ار  ترـضح  نا  درک 

هاگن دورب و  هک  درک  رما  بش و  فصن  ار  بجاح  دناوخ  یکانلوه و 
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دندوب وا  درگ  رب  اه  هدنرد  درک و  یم  زامن  هداتـسیا  دـید  ار  ترـضح  هاگان  درک  هاگن  تفر و  بجاح  سپ  یـسوم  نب  یلع  هب  دـنک 
هب درک  رما  سپ  درک  یم  زامن  هک  دید  ار  ترـضح  سپ  درک  هاگن  هکنیا و  ات  تساوخرب  دیـشر  بجاح و  درک  لقن  دیدرگرب و  سپ 
هب نویع  رد  خیـش  هدرک  تیاور  هلمج  نآ  زا  یتـعلخ و  هلـص و  هب  ترـضح  نآ  تهج  هب  درک  رما  ار و  وا  تشاد  یمارگ  وا و  جارخا 

نـسحلاوبا ای  تفگ  دـش و  وا  کیدزن  ع )  ) اضر ماما  دـش و  روجنر  تخـس  هنعللا  هیلع  نومام  تفگ  هک  دـیز  نبرامع  زا  دوخ  دانـسا 
دوشن و لدبم  ینمشد  هب  ارم  وت  یتسود  يوشن و  ریغتم  نم  رب  ات  دسرن  تافو  ار  وت  تفگ  دیـسر  دهاوخ  تافو  ارم  تقو  هچ  هک  یناد 
هب تفگ  ماما  منک  راک  نیا  وت  اب  زگره  هک  هللا  ذاعم  اشاح و  تفگ  نومام  يزادنا  ریش  شیپ  ارم  یهد و  نم  هب  ینک و  رهز  روگنا  رد 

یعضاوم هلمج  زا  داد  یم  دوخ  تداهـش  زا  ربخ  شراوگرزب  دج  هکنانچ  دیوگ  فلؤم  دوب  دهاوخ  نانچ  مه  متفگ  هچنآ  هک  يادخ 
تغالب تحاصف و  تیاهن  رد  هبطخ  هدومرف و  عمج  ار  دوخ  مارگ  باحـصا  هک  دوب  اروشاـع  بش  رد  دراد  دوخ  تداهـش  زا  ربخ  هک 

نم اب  هک  مور  یم  یتعامج  يوس  هب  نم  هک  دیتسناد  یم  نانیح  نم و  اب  دیا  هدمآ  امش  هک  دندومرف  دوخ  باحـصا  هب  دندومرف و  ادا 
ار ناشیا  لاح  دنا و  هدومن  شومارف  ار  ادخ  تسا و  هدومن  هبلغ  ناشیا  رب  ناطیـش  هک  دینیب  یم  لاح  نابز و  لد و  هب  دنا  هدومن  تعیب 
ناشیا و ندومن  هنهرب  نم و  نانز  ندومن  ریسا  نم و  يور  شیپ  دنیامن  یم  داهج  هک  یصاخشا  نم و  نتشک  ياوس  تسین  يدوصقم 

دشاب هراک  راک  هک  یـسک  ره  سپ  تسمارح  تیب  لها  ام  دزن  رد  هعدخ  رکم و  دیئامن و  مرـش  دینادب و  ای  دینادن  امـش  هک  مسرت  یم 
اب دیامن  يرای  ار  ام  هک  یسک  دسانـش و  یمن  ار  یـسک  یـسک  تسا و  هدرپ  هلزنم  هب  بش  هک  اریز  بش  نیا  رد  ددرگ  رب  ام  يرای  رد 

هنیکـس ینعی  نیرـشع  هرـشع و  وحن  نم  موقلا  قرفت  الا و  همالک  مت  اـم  هللا  هنیکـس و  تلاـق  تشهب  رد  اـم  هجرد  رد  دوب  دـهاوخ  اـم 
دندش و قرفتم  مردپ  فارطا  زا  تسیب  تسیب  هد و  هد  هک  دوب  هدـشن  مامت  رورـس  نآ  مالک  زونه  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف  نوتاخ 

ریز هب  ار  كرابم  رـس  مراوگرزب  ردـپ  هک  مدومن  هظحالم  دـندنام  یقاـب  دـندوب  رفن  داتـشه  زا  رتمک  رفن و  داـتفه  زا  هداـیز  هک  یلیلق 
مدومن ظفح  ار  دوخ  اما  دز  هرگ  میولگ  رد  هیرگ  مدومن  هدهاشم  مردپ  زا  ار  لاوحا  نیا  نوچ  دندوب  هودنا  نزح و  رد  دوب و  هتخادنا 

رظن هک  هنیدم  رد  ار  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  مدـید  تفگ  هک  نارهم  نب  یـسوم  زا  دـنا  هدرک  تیاور  اهباتک  نامه  رد  هلمج  نآ  زا  و 
ناـنچ دـندز و  ار  شندرگ  دـنا و  هدرب  ورم  هب  ار  وا  هکنآ  لاـح  ار و  همثره  منیب  یم  اـیوگ  هک  دومرف  یم  همثره و  يوس  هب  درک  یم 

رب مدـیدرگ  لخاد  تفگ  هک  راشب  نب  ییحی  زا  هدرک  تیاور  صوصن  رد  خیـش  هلمج  نآ  زا  دـندوب و  هدومرف  ترـضح  نآ  هک  دـش 
هب ع )  ) مظاک ترضح  شردپ  هک  نانخس  یضعب  زا  مدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  مظاک و  ترـضح  توف  زا  دعب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح 

تلاح رد  مدش  یم  هدناوخ  نآ  هب  هک  تسا  یبقل  نیا  هک  مسق  ادخ  هب  موش  وت  يادف  متفگ  عامـس  ای  یلب  دـندومرف  دـندوب  هتفگ  نم 
هب نویع  باتک  رد  هیوباب  نبا  صوصن و  رد  خیش  هلمج  نآ  زا  دندومرف و  یمسبت  نم  زور  رد  سترضح  نآ  سپ  بتکم  رد  تیلوفط 

ياسؤر زا  وا  ام و  ایق  نب  نیسح  ار  ام  درک  لاوس  هک  ییجی ، نب  ناوفص  نارخب و  یبا  نب  نمحرلادبع  زا  دنا  هدرک  تیاور  دوخ  دانسا 
هک درک  باطخ  ترضح  هب  دمآ  ترضح  دزن  وا  میتفرگ و  نذا  نوچ  و  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  زا  وا  يارب  مریگب  نذا  هک  دوب  هیفقاو 

كرابم رـس  ترـضح  نآ  سپ  یتسین  ماما  وت  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  هک  یتسرد  هب  تفگ  امایق  نب  نیـسح  یلب  دومرف  یماما  وت 
ار دوخ 
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اجک زا  هک  دندومرف  دندرک و  الاب  ار  دوخ  كرابم  رـس  ترـضح  نآ  سپ  دندیواک  یم  تشگنا  رـسب  ار  نیمز  دنکفا و  ریز  هب  یتدم 
دیسر و نس  نیا  هب  وت  دشاب و  یمن  میقع  ماما  هک  ع )  ) قداص ترضح  زا  ام  يارب  زا  تستیاور  تفگ  وا  متسین  ماما  نم  هک  یناد  یم 

هدرک ـالاب  رـس  نآ  زا  دـعب  دـندرک و  ربـص  یتدـم  هدـنکفا  ریز  هب  لوا  هبترم  زا  شیب  ار  دوخ  رـس  ترـضح  نآ  زاـب  يراد  وت  يدـلو 
نمحرلادبع يدلو  درک  دـهاوخ  يزور  ادـخ  ارم  هکنآ  رگم  یلایلو  مایا  تشذـگ  دـهاوخن  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  هک  دـندومرف 

دمحم رفعج  ابا  ترـضح  یلاعت  قح  هک  تشذـگن  لاس  کی  دـندوب  هدومرف  هک  یتقو  نآ  زا  میدرک  یم  باسح  ار  اههام  اـم  دـیوگ 
وا هب  اضر  ماما  ترـضح  دوب و  هداتـسیا  فاوط  رد  هک  مدید  ار  امایق  نب  نیـسح  هک  دـیوگ  نمحرلادـبع  دومن  تمارک  وا  هب  ار  داوج 

مولظم و نیا  هچنانچ  دیوگ  فلؤم  دش  یفقاو  ترـضح  نآ  ياعد  زا  دـعب  سپ  دـنک  ناریح  ار  وت  ادـخ  تسیچ  دـنتفگ  هدـش  هجوتم 
زا ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  شراوگرزب  دـج  نینچمه  دـنکفا  ریز  هب  ار  كرابم  رـس  بآـم  نارنخـس  نآ  باوصاـن  نخـس  زا  بیرغ 

لمجم دش و  رت  شکرابم  شیر  هیرگ  ترثک  زا  هک  دنتـسیرگ  ردق  نیا  دـندنکفا و  ریز  هب  كرابم  رـس  مالظ  هقرفت  هنابدا  یب  نانخس 
یم مردارب  موق  يا  هک  دومرف  هظعوـم  ار  سانـشن  قـح  هورگ  نآ  ساـبع  ترـضح  هک  یتـقو  رد  هک  تسنیا  زوـس  رگج  تیاـکح  نآ 

دشاب و یم  دوخ  لافطا  لایع و  دالوا و  اب  سک  یب  اهنت و  لاح  ار و  مناردارب  مامعا و  ینب  باحصا و  دیدروآ  لتق  هب  امش  هک  دیامرف 
دوجو اب  دیناشونب و  وا  هب  یبآ  تبرش  سپ  دنا  هدیسر  تکاله  هب  ار و  ناشیا  ياهلد  تسا  هدینازوس  یگنـشت  دنا و  هنـشت  ناشیا  همه 

اب میامن  یم  طرـش  مراذگاو و  امـش  هب  ار  قارع  زاجح و  کلم  مور و  دـنه  مور و  فرط  هب  هک  ارم  دـیراذگاو  دـیامرف  یم  لاح  نیا 
سابع ترضح  نوچ  دهاوخ  هک  ار  هچنآ  امش  هب  تبـسن  دروآ  لمع  هب  یلاعت  قح  میامنن و  یمـصخ  امـش  اب  تمایق  زور  رد  هک  امش 

رمش سپ  دنتسیرگ  یم  دنتسشن و  یضعب  دنتفگ و  یمن  یباوج  دندوب و  تکاس  یضعب  دومن  ادا  سانشن  قح  موق  نآ  هب  ار  مالک  نیا 
تسد رد  دشاب و  هدوب  بآ  نیمز  يور  همه  رگ  هک ا  وگب  تردارب  هب  بارتوبا  رسپ  يا  هک  دنتفگ  رورس  نآ  هب  نید  یب  ثیش  نیعل و 
بیرغ ردارب  دزن  هب  دومرف و  یمـسبت  سابع  ترـضح  سپ  دـییآ  رد  دـیزی  تعاط  اب  ات  میناشونن  امـش  هب  ار  بآ  نآ  زا  هرطق  دـشاب  ام 

دوخ كرابم  رس  مولظم  بیرغ  نآ  سپ  ینعی  هقایذا  لب  یتح  یکب  ضرالا و  یلع  هسار  نیسحلا  اطاطف  دومن  ضرع  دش  هنانور  دوخ 
دـشاب نیا  سابع  ترـضح  هدنخ  رـس  دیاش  دش و  رت  شیاه  هدید  کشا  زا  شکرابم  نیتسآ  هک  تسیرگ  ردق  نآ  دنکفا و  ریز  هب  ار 

دوش و یمن  یـضار  هلح  مین  اـب  زگره  شراوگرزب  ردارب  هک  دومن  عطق  ناـشیا  دوـصقم  زا  دـیمهف و  ار  ایقـشا  نآ  دوـصقم  نوـچ  هک 
هب زوف  تداهش و  ماقم  روصت  زا  سپ  دش  دهاوخن  دیهش  وا  مولظم  ردارب  دوشن  دیهـش  رورـس  نآ  ات  دومن و  دهاوخ  رایتخا  ار  تداهش 

قفاوم ار  دوخ  لتاق  تمالع  دید و  دوخ  نیلاب  رد  هنهرب  رجنخ  اب  ار  رمـش  هک  یتقو  نیعـضاخلا  فرـشا  هچنانچ  دـیدنخ  تداعـس  نیا 
دیاش دنتفای و  ادخ  هار  ینابرق  لباق  ار  دوخ  دندیدنخ و  فعش  قوش و  زا  هدیدرگ  ادب  زا  نمیا  دومرف  هدهاشم  وا  رد  شدج  شیامرف 
عمـس هب  دندوب  هدـش  بات  یب  شطع  زوس  زا  هک  ار  تاروع  لافطا و  هیرگ  يادـص  هک  دـشاب  نیا  لاح  نآ  هب  رورـس و  نآ  هیرگ  رس 
التبم لامغا  نیا  ببـس  هب  ازج  زور  رد  نیقفانم  نآ  زا  هک  یئاـهلا  اهباذـع و  زا  اـی  دنتـسیرگ  دیـسر  لاـح  نآ  رد  رورـس  نآ  نویاـمه 

هک دش  دراو  روبزم  تیاور  رد  هک  اریز  دشاب  نسحا  ماقم  هب  لوا  هجو  دیاش  دنتـسیرگ و  هدومرف  محرت  ناشیا  لاوحا  رب  دش  دـنهاوخ 
شطعلا شطعلا  يادص  دش  رورس  نآ  هیرگ  هک  لاح  نیا  زا  دعب 
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هک دنا  هدومن  تیاور  حلاص  نبرکب  زا  صوصن  رد  خیـش  راحب و  رد  دـنوخآ  هلمج  نآ  زا  دـش و  دـنلب  مولظم  نآ  هنـشت  بل  لافطا  زا 
يرسپ یلاعت  قح  هک  مراد  اعد  سامتلا  تسا  رادراب  تسنانس  نب  دمحم  رهاوخ  هک  منز  متفگ  متفر و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  تفگ 
يرگید منک و  مان  دمحم  ار  یکی  هک  مدینارذگ  رطاوخ  رد  دهد  یم  وت  هب  یلاعت  يادخ  دنزرف  ود  هک  دومرف  دـیامرف  تمارک  نم  هب 

دلوتم يرتخد  يرـسپ و  مدیـسر  هفوک  هب  نوچ  نک  ماـن  ورمع  ما  ار  يرگید  یلع و  ار  یکی  هک  دومرف  هدـش  نم  هجوتم  سپ  یلع  ار 
هک هلمج  نآ  زا  تفگ  مناد  یمن  ار  نیا  رس  دشاب  هدومرف  رمع  ما  ارچ  هک  مدیـسرپ  دوخ  ردام  زا  مدرک و  مان  نارود  رهد  هب  دوب  هدش 
نب یلع  نب  نسح  زا  صوصن  رد  خیـش  یثیدح و  یط  رد  راحب  رد  هر )  ) رقاب دمحم  انالوم  هلمج  نآ  زا  تشاد و  مان  رمع  ما  نم  ردام 
ایآ هک  دـمآ  مرطاوخ  هب  یـساوسو  مارحا  لاح  رد  مشوپب و  مارحا  تقو  رد  هک  متـشاد  هماـج  ود  تفگ  هک  دـنا  هدومن  تیاور  ییحی 
نآ تمدـخ  هب  یتباتک  مدیـسر  هکم  هب  نوچ  مدیـشوپ و  ار  يرگید  هتـشاذگ  ار  نآ  هن  اـی  دیـشوپ  ناوت  یم  مارحا  رد  ار  نینچ  هماـج 
هک دوب  روطسم  باتک  رخآ  رددیسر  همان  باوج  نوچ  منک  لاوس  هماج  نآ  زا  هک  مدرک  شومارف  مداتسرف و  يزیچ  دنچ  اب  ترـضح 

نامیلس نب  دواد  زا  دوخ  دانسا  هب  صوصن  رد  خیش  هلمج  نآ  زا  تسین و  یکاب  ندیـشوپ  ار  نآ  تسب و  هماج  نآ  رد  ناوت  یم  مارحا 
مدیـسرپ ار  نآ  ببـس  نوچ  تشاذگ و  نم  دزن  ار  نآ  زا  هراپ  تفرگ و  ار  نآ  هراپ  مدرب  یـسوم  ماما  تمدخ  هب  یلام  هک  هدومن  لقن 

ع)  ) اضر ماما  تشذگ  ایند  زا  ترـضح  نآ  هک  نآ  زا  دعب  دیبلط و  دهاوخ  وت  زا  دشاب  رما  نیا  بحاص  نم  زا  دـعب  هک  ره  هک  دومرف 
زا هدرک  تیاور  باتک  ناـمه  رد  هلمج  نآ  زا  تسا و  هعاـطالا  بجاو  نماـما  هک  متـسناد  نم  دـیبلط و  نم  زا  ار  نآ  داتـسرف و  سک 
وا هک  ع )  ) قداص رفعج  نب  هللادبع  زا  منک  لاوس  هک  متشاد  هدارا  و  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  رب  مدش  لخاد  تفگ  هک  ینیادم  ناوزر 

نادب مدا  نب  دمحم  ای  هک  دندومرف  منک و  لاوس  هکنآ  زا  شیپ  دنتـشاذگ  نم  هنیـس  رب  هتفرگ  ارم  تسد  ترـضح  نآ  هن  ای  تسا  ماما 
هدرک تیاور  هر )  ) یشک خیش  هلمج  نآ  زا  منک و  لاوس  هکنآ  زا  شیپ  متشاد  هدارا  هچنآ  هب  داد  ربخ  ارم  سپ  تسین  ماما  هللادبع  هک 

ترضح نآ  سپ  دهد  ربخ  وا  نارتخد  نارسپ و  ءایشا  عیمج  هب  ار  وا  هک  دومن  سامتلا  تشون و  ترضح  نآ  هب  یتباتک  یـصخش  هک 
باتک ناـمه  رد  هیوباـب  نبا  راـحب و  رد  رقاـب  دـمحم  اـنالوم  صوصن و  رد  خیـش  هلمج  نآ  زا  اـهنآ و  عیمج  ءامـسا  هب  داد  ربخ  ار  وا 
هدرم نم  نادنزرف  زا  رفن  هد  هب  بیرق  دـنام و  یمن  نم  دـنزرف  تفگ  وا  هک  یخرک  هثراح  نب  هللادـبع  نب  دـمحا  زا  دـنا  هدرک  تیاور 

دوب هتـسب  يدروم  گنل  هک  یتلاح  رد  دمآ  نوریب  ترـضح  نآ  مدش  لخاد  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  رب  مدرک و  جح  نم  سپ  دـندوب 
زا وا  يوس  هب  مدرک  هوکش  نآ  زا  دعب  يدنچ  لئاسم  زا  مدرک  لاوس  مدیسوب و  ار  ترـضح  نآ  تسد  مدرک و  مالـس  ینوگلگ  ینعی 
لاح يدرگرب و  هک  مراد  دیما  هک  دومرف  درک و  اعد  هتـسهآ  دنکفا و  نیمز  هب  ار  دوخ  كرابم  رـس  ترـضح  نآ  سپ  دنزرف  ندنامن 

هک یتسرد  هب  دوخ  هویح  ماـیا  رد  اـهنآ  هب  یئوج  عتمت  يدـلو و  زا  دـعب  يدـلو  ددرگ  دـلوتم  تسه  وت  يارب  هک  یلحم  نآ  زا  هکنآ 
يوار تسا  رداق  زیچ  همه  رب  وا  وا و  هب  ار  نآ  رثا  دیامن  یم  دنک  باجتـسم  ار  یـسک  ياعد  هک  دیامن  هدارا  هاگره  لجوزع  دنوادخ 

نم يارب  وا  زا  دش  دلوتم  متفای و  هلماح  دوب  نم  هلاخ  رتخد  هک  ار  دوخ  تیب  لها  متفر و  دوخ  لزنم  هب  عوجر  زا  دـعب  نم  هک  دـیوگ 
نسحلا یباب  مدرک و  مان  دمحم  ار  وا  هک  رگید  رـسپ  دیئاز  دش و  هلماح  زاب  رگید  راب  نآ  زا  ادعب  مدرک و  مان  میهربا  ار  وا  هک  يرـسپ 

نسحلاوبا لاس و  لهچ  هب  بیرق  درک  یناگدنز  میهاربا  مدینادرگ و  ینکم 
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یناگدنز سپ  دندوب  رامیب  ود  ره  نانچ  مه  متـشگرب  نوچ  متفر و  جح  هب  نم  دـندوب و  رامیب  ود  ره  نآ  زا  دـعب  لاس  راهچ  تسیب و 
ود نآ  زا  دعب  هللادبع  نب  دمحا  تفای و  تافو  هام  رخآ  رد  دمحم  هام و  لوا  رئد  میهاربا  هام و  ود  نم  ندمآ  زا  دعب  ات  ود  نآ  دندومن 

دندرک یمن  رمع  هام  کی  زا  هدایز  نم  نادنزرف  ترضح  نآ  ياعد  زا  شیپ  دش و  لصاو  یلاعت  قح  تمحر  هب  مین  لاس و  کی  رسپ 
ترـضح نا  هک  اضرلا  نسحلا  یبا  زا  دعـس  نب  دعـس  زا  هدرک  تیاور  باتک  نامه  رد  هیوباب  نبا  صوصن و  رد  خیـش  هلمج  نآ  زا  و 

هراـچ نآ  زا  هک  يرما  يارب  زا  وـش  دعتـسم  يراد و  هدارا  هچنآ  هب  نک  تیـصو  هللادـبع  يا  تفگ  وا  هب  يدرم و  يوـس  هـب  درک  رظن 
رد هک  هتفگ  صوصن  رد  خیـش  هلمج  نآ  زا  درم و  زور  هس  زا  دعب  صخـش  نا  دوب و  هدومرف  ترـضح  نآ  هک  دـش  نانچ  سپ  تسین 

هدرک ضوخ  راسسب  هچ  هک  متفگ  اضر و  ترضح  رب  مدش  لخاد  تفگ  هک  یماش  دینج  ندیعم  زا  هدش  تیاور  همطاف  بقانم  باتک 
یم ربخ  هچ  هک  دـندومرف  منک  تیاکح  وت  زا  هک  يزیچ  هب  یهد  ربخ  رما  هک  دوش  یم  هچ  وت  راثآ  بیاـجع  وت و  باـب  رد  مدرم  دـنا 

هک میـسق  ادـخ  هب  متفر  هناخ  هب  نوچ  مدرک  هدـنز  هک  دوخ  هناخ  هب  درگرب  هک  دومرف  ینادرگ  هدـنز  ار  مردام  ردـپ و  متفگ  یهاوخ 
زا لهـس  نب  میهاربا  زا  باتک  نامه  رد  خیـش  هلمج  نآ  زا  دندرم و  نآ  زا  دعب  دنا و  هدوب  نم  دزن  زور  هاد  دـنا و  هدـنز  ود  ره  مدـید 

هناخ رد  هچنآ  هب  یهد  ربخ  ارم  هکنآ  متفگ  تسیچ  وت  دزن  تماما  لیلد  هک  دومرف  ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) اضر ترـضح 
یتسرد هب  رـسپ  تسا  رانید  جنپ  تسا  وت  اب  هچنآ  هک  منادب  منک  یم  زین  نم  هک  دندومرف  ینادرگ  هدـنز  ارم  هدرم  تسا و  یلفخم  نم 

هتفگ هچنانچ  هک  دـیوگ  يوار  دوب  دـهاوخ  وت  اب  لاسکی  منادرگ و  یم  هدـنز  ار  وا  نم  تسا و  هدرم  هک  تسا  لاس  کـی  وت  نز  هک 
دوب هنفگ  هک  شردارب  زا  روصنم  نب  نسح  زا  هدرک  تیاور  نآ  ریغ  راـحب و  همغلا و  فـشک  رد  هلمج  نآ  زا  دوـب و  هدـش  عـقاو  دوـب 
غارچ ایوگ  سپ  درک  دـنلب  ار  دوخ  ناتـشگنا  ترـضح  نآ  سپ  بش  رد  یکیرات  هناخ  رئد  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  رب  مدـش  لـخاد 
خیـش هلمج  نآ  زا  دنداد و  نذا  درم  نآ  يارب  زا  دیـشک و  ار  دوخ  تسد  دوش  لخاد  هک  دیبلط  نذا  يدرم  تقو  نیا  رئد  هدش  نشور 

نآ رد  نم  و  ع )  ) اضر ماـما  ترـضح  رب  مدـش  لـخاد  تفگ  وا  هک  هدرک  تیاور  دـیزی  نب  رمع  نب  نیـسح  زا  یفاـک  رد  هر )  ) ینیلک
دندوب و هدومرف  باوج  هلئسم  شش  زا  ترـضح  نآ  دوب  هدرک  لاوس  هلئـسم  تفه  زا  ترـضح  نآ  ردپ  زا  مردپ  مدوب و  یفقاو  تقو 

سپ لئاسم  نآ  زا  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  زا  میامن  یم  لاوس  هنیآ  ره  هک  مسق  ادـخ  هب  متفگ  دوخ  اب  دـندوب  هدـش  تکاـس  متفه  زا 
زا شردـپ  باوج  لثم  هب  داد  باوج  مدومن و  لاوس  سپ  وا  تماما  رب  دوب  دـهاوخ  یلیلد  نیا  شردـپ  باوج  لثم  هب  داد  باوج  رگا 

دندش تکاس  تفگ  هک  متفه  زا  یئای و  فرح  هن  يواو و  فرح  هن  باوج  رد  دومن  هدایز  هک  يوحن  هب  هلئسم  شـش  رد  مردپ  يارب 
یم نآ  رب  دنک  ربص  رگا  يرازا س  هیلب و  رب  دوش  التبم  هکنآ  رگم  ام  نامیعیش  زا  يدحا  تسین  دومرف  منک  عادو  متساوخ  نوچ  سپ 
نوچ سپ  دوبن  يرکذ  ماـقم  نخـس  نیا  يارب  زا  هک  بجعت  يور  زا  متفگ  دوخ  اـب  دیهـش  رازه  باوث  وا  يارب  زا  یلاـعت  قح  دـسیون 

نآ تمدخ  هب  مدرک و  جح  دش  هدنیآ  لاس  نوچ  مدیشک  يرایسب  رازآ  دمآ و  نوریب  میاپ  زا  یتدم  قرع  هار  ضرع  رد  مدمآ  نوریب 
نک ذیوعت  ارم  ياپ  موش  وت  يادف  متفگ  مدرک و  هوکش  ترضح  نآ  يوس  هب  دوب  هدنام  یقاب  وا  عجو  زا  يردق  زونه  مدمآ  ترـضح 

مدـمآ نوریب  نوچ  سپ  امنب  نم  هب  ار  دوخ  حیحـص  ياپ  اما  اپ  نیا  رازآ  زا  وت  رب  تسین  یکاـب  هک  دومرف  مدرک  زارد  ار  دوخ  ياـپ  و 
همحرلا هیلع  یسوط  خیش  هلمج  نآ  زا  تشاد و  یلد  رد  تیاهن  دمآ و  نوریب  نآ  زا  یندم  قرع  هک  تشذگ  ینامز  كدنا 
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هزمح یقش  نآ  درک  هچ  هک  دومرف  ع )  ) اضر ترـضح  هک  هدرک  تیاور  دالبلا  یبا  ییحی  نب  میهاربا  نب  ناوفـص  زا  تبیغ  باتک  رد 
رب رگم  ادرف  دریم  یم  هن  تسکاکـش و  زورما  وا  تسا و  هدنز  نم  ردـپ  هک  دـنک  یم  نامگ  دومرف  نتـسا  هدـمآ  کنیا  متفگ  عیزب  نب 
نآ زا  دعب  سپ  هقدنز  رب  دریم  یم  ادرف  هنوگچ  هک  متسناد  یم  شاک  تسکاکش  نیا  متفگ  دوخ  سفن  رد  تفگ  ناوفص  سپ  هقدنز 
وا هک  تفگ  یم  دوب  رضاح  وا  هک  تفگ  یم  دوب  رضاح  وا  گرم  دزن  رد  هک  ناشیا  زا  یکی  هک  دیـسر  ربخ  دنامن و  ردق  نآ  هزومح 
نآ زا  تسا و  ترـضح  نآ  ثیدح  قیدـصت  نیا  متفگ  دوخ  اب  تفگ  ناوفـص  تسا  هدـینار  یم  ار  وا  هک  يراگدرورپ  رب  تسا  رفاک 
زا تفگ  نم  هب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تفگ  وا  هک  هدرک  تیاور  يرفعج  رفعج  نبا  نامیلـس  زا  همغلا  فشک  باتک  بحاص  هلمج 
نآ مداد و  ار  شتمیق  مدیرخ و  متفای و  هیراج  نانچ  هنیدم  لها  زا  یضعب  دزن  سپ  دشاب  هتـشاد  تفـص  نیا  هک  هیراج  رخب  نم  يارب 
هک دوب  ترـضح  نآ  دزن  ینامز  كدنا  سپ  درک  هعقاوم  وا  اب  هدمآ  شوخ  وا  زا  ار  ترـضح  نآ  سپ  مدروآ  ترـضح  دزن  ار  هیراج 

یناگدـنز و هیراج  نآ  یب  ارم  هک  اریز  نم  باب  رد  یلاـعت  قح  زا  زیهرپب  تفگ  نم  هب  درک و  یم  هیرگ  دـید و  ارم  زینک  نآ  يـالوم 
هناوید وت  متفگ  وا  هب  دریگب  ار  شتمیق  دـنک و  در  نم  هب  هک  نک  وگتفگ  كزینک  نآ  باب  رد  نسحلا  یبا  اـب  تسین و  رارق  باوخ و 
دومرف منک  ادتبا  نم  هکنآ  زا  شیپ  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  مدمآ  نک و  در  ار  كزینک  نآ  میوگب  هک  درک  مناوت  یم  تارج  نم  ایآ 

در ار  زینک  دومرف  درک  لاوـس  نم  زا  هک  مسق  ادـخب  یلب  متفگ  منک  در  ار  كزینک  نم  هک  دراد  هدارا  زینک  بحاـص  نامیلـس  يا  هک 
وگب موش  وت  يادـف  تفگ  دروخرب و  نم  هب  زیکنا  يـالوم  زاـب  دوب  وا  دزن  زیگنا  زور  دـنچ  مدرک و  نینچ  ریگب  ار  شتمیق  وا و  هب  نک 

نآ تردق  ارم  یک  هک  متفگ  مور  وا  کیدزن  هک  مرادـن  تردـق  موش و  یمن  عفتنم  وا  زا  نم  هک  دـنک  لوبق  ار  زینک  هک  نسحلا  یباب 
یم زینک  بحاص  نامیلس  يا  هک  دومرف  زاب  نسحلا  یبا  رب  مدش  لخاد  هک  دیوگ  نامیلـس  میامن  وا  دزن  نخـس  نآ  هب  ادتبا  هک  تسه 
هدب ار  شتمیق  ریگب و  ار  زینک  نامیلس  يا  تفگ  دومن  لاوس  نم  زا  یلب  متفگ  مهدب  وا  هب  ار  شتمیق  مریگب و  ار  زینک  نم  هک  دهاوخ 
ماما ترضح  رب  دش  لخاد  وا  هک  یثیدح  رد  هقدص  نب  دمحم  زا  هدرک  تیاور  دوخ  دانـسا  هب  صوصن  رد  خیـش  هلمج  نآ  زا  وا و  هب 
دالوا ءاـبآ و  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  و  ع )  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) لوسر ترـضح  وا  هب  دومن  ترـضح  نآ  سپ  ع )  ) اـضر

ص)  ) ربمغیپ ترضح  هللادبع  نبرباج  هب  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  دومن  نینچ  رورس  نیا  راوگرزب  دج  هچنانچ  دیوگ  فلؤم  ار  دوخ 
هفحت رد  ثیدـح  لصفت  دـیامنن  عنم  ار  رورـس  نآ  دـیامن و  کیکـشت  قارع  يوس  هب  رورـس  نآ  نتفر  رد  هک  دومرف  باـتع  ار  رباـج 

ام هک  دوب  رایـس  هکنیا  رفاـسم  شدانـسا ز  هب  هدرک  تیاور  صوصن  رد  هلمج  نآ  زا  دوش و  عوـجر  اـجنآ  هب  تسا  روطـسم  هینیـسحلا 
ار و نآ  دروآ  یم  نوریب  هکنیا  اـت  دـمآ  یم  ترـضح  نآ  سپ  ار  یندروخ  زا  يزیچ  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  زا  میدومن  یم  ناـهنپ 

رابخالا نویع  رد  هر )  ) قودـص خیـش  هلمج  نآ  زا  ام و  زا  تسا  رتاناد  ترـضح  نآ  هک  دـش  یم  مولعم  ناـبار و  اـم  دومن  یم  مـالعا 
ماـیا رد  دوـب  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  دواد  نب  نامیلـس  نـب  دـمحم  رکـشل  هیـالط  ریما  هـک  مرثا  نـب  دـمحم  زا  هدرک  تـیاور 

زا ناشیا  ریغ  مشاه و  ینب  زا  وا  ناشیوخ  تیب و  لها  عیمج  تشاد  جورخ  هدارا  نامیلـس  نب  دمحم  هک  یماگنه  رد  تفگ  ایارـسلاوبا 
نـسحلا یبا  یتسرفب و  رگا  تسبوخ  رایـسب  هچ  هک  دنتفگ  وا  اب  تعامج  نآ  سپ  دندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  هدش  عمتجم  وا  دزن  شیرق 

دزن ورب  تفگ  نم  هب  دمحم  دشاب  هدوب  ام  اب  هک  ینک  بلط  ار  اضرلا 
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تقافر ناشیا  اب  وت  هک  دنراد  یم  تسود  دنا و  هدـش  عمج  وت  تیب  لها  قیقحت  هب  وگب  ناسرب و  مالـس  نم  زا  ار  وا  و  ع )  ) اضرلا یلع 
يادا دوب و  ارمح  رـصق  رد  وا  متفر و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دـیوگ  مرثا  نب  دـمحم  یئامرف  ینازرا  فیرـشت  هک  دوش  یم  هچ  ینک 

ار ترضح  نآ  باوج  مدمآ و  سپ  میآ  یم  وت  دزن  درذگب  زور  تسیب  نوچ  هک  وگب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  دومرف  مدومن  تلاسر 
ام اب  هدمآ و  دوب  يد  ولج  رکـشل  همدقم  هک  يدید  ماناقر  تشذـگ و  رما  نیا  رب  زور  هدـجیه  نوچ  نامیلـس  نب  دـمحم  هب  مدـیناسر 

نبای هک  دـنک  یم  ادـن  ارم  یفتاه  مدـید  هاگان  مدـش  نازیرگ  يروس  بناج  هب  نم  میتخیرگ و  میدروخ و  تسکـش  ام  درک و  گنج 
باتک بحاص  هلمج  نآ  زا  هن و  ای  هتشذگ  زور  تسیب  هک  دومرف  تسا  ع )  ) اضر ماما  ترضح  مدید  مدرک  هاگن  نوچ  نک  هاگن  مرثا 

ناسحا وا  هب  هک  یـصخش  باب  رد  مدومن  سامتلا  مدید و  ار  اضر  ماما  ترـضح  هک  دیز  نب  رامع  زا  دنا  هدرک  تیاور  همطاف  بقانم 
یم صخـش  نآ  هناخ  رد  هب  نوچ  منک  لاوس  هرابود  هک  دمآ  مرـش  ارم  مهدب  وا  هب  هک  دنداد  نم  هب  یهاک  هربوت  ترـضح  نآ  دیامن 

ینغ و یگمه  وا  دالوا  مامت  درم  نآ  مداد و  درم  نآ  هب  سپ  هدیدرگ  الط  ياهرانید  هاک  نآ  مامت  مدید  مدوشگ  ار  هربوت  رس  مهد و 
ترضح نآ  هدش  الط  هاک  نآ  ادخ  لوسبر  دنزرف  يا  هک  مدرک  ضرع  متفر و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دش  ادرف  نوچ  دندش  رگناوت 

رد رافص  نب  دمحم  صوصن و  رد  رح  دمحم  خیـش  راحب و  رد  دنوخآ  موحرم  هلمج  نآ  زا  وت و  هب  مدوب  هداد  نیا  يارب  هک  دندومرف 
ع)  ) اضر ماما  ترـضح  هب  تبـسن  هک  مدینـش  سرخا  زا  هک  تفگ  وا  هک  دنا  هدرک  تیاور  بالج  رمع  نب  دمحا  زا  تاجردلا  رئاصب 
زا دـیآ  نوریب  هک  یتقو  رد  مشک  یم  ار  وا  هک  هللا  متفگ و  دوخ  اب  مدـیرخ و  يدراـک  متفر و  هکم  هب  تفگ  یم  تسیماـشان  ناـنخس 
وت رب  نم  هک  یقح  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دیسر  نم  هب  اضر  ماما  ترـضح  هعقر  هک  مدید  مدومن  هدارا  رما  نید  هب  نوچ  دجـسم 

دیـس شراوـگرزب  دـج  هچناـنچ  دـیوگ  فـلؤم  ارم  تسیفاـک  وا  تسا و  نم  هقثادـخ  هک  یتـسرد  هب  رادرب  سرخا  زا  تسد  هک  مراد 
قودنخ رد  شتآ  هک  دندومرف  رورس  نآ  هک  یتقو  رد  دزادنین  ریت  ریش  رمش  بناج  هب  هک  ار  هجسوع  نب  ملسم  دندومرف  عنم  ءادهشلا 

تلجعتا نیـسح  ای  دروآ  رب  دایرف  دنلب  زاوآ  هب  ریرـش  رمـش  دیدرگ  دودسم  مرتحم  مرح  زا  ناقفانم  نآ  هار  هک  دنزورفا  رب  مایخ  رد  و 
ماما ترـضح  تسا  رمـش  یلب  دـندرک  ضرع  باحـصا  تسا  رمـش  ایوگ  یـش  نیا  تسیک  دـندومرف  ترـضح  همایقلا  موی  لبق  رانلاب 

یب نآ  بناج  هب  يریت  هک  تساوخرب  هجـسوع  نب  ملـسم  منهج  شتآ  هب  یتسه  یلوا  وت  اهزب  هدننارچ  رـسپ  يا  دندومرف  ع )  ) نیـسح
نآ هنع  هللا  نکما  دق  نیرابجلا و  ءامطع  نم  قسافلا  ناف  هیمرا  یتح  ینعد  درک  ضرع  ملسم  دومرف و  عنم  ار  وا  رورس  نا  دزادنیب  ایح 

نافرع لها  هک  تسیرـس  اجنیا  رد  هعیـش  يا  میامن  لاتق  هب  ادتبا  هک  مراد  تهارک  نم  هک  اریز  زادنیم  وا  بناج  هب  ریت  دندومرف  رورس 
یئوفیطا مساقلاوبا  زا  هدرک  تیاور  دوخ  دانسا  هب  خیـش  هلمج  نآ  زا  دنـشاب و  یم  ناماوت  ملا  مغ و  اب  نالان و  نایرگ و  نآ  روصت  زا 

نوریب وا  اب  نم  دش و  نوریب  یئارحـص  هب  وا  يزور  سپ  دوب  هداد  هدـعو  ارم  ع )  ) اضر مان  نسحلاوبا  تفگ  هک  یـسوم  نب  میهاربا  زا 
دوخ هنایزات  هب  سپ  متـسین  مهرد  کی  کلام  نم  هک  مدرک  ضرع  نم  دوبن  رگید  سک  چیه  ام  اب  دمآ و  دورف  یتخرد  ریز  رد  مدوب 

انالوم هلمج  نآ  زا  راد و  هدیـشوپ  يدید  هچنآ  ریگ و  عفن  نیا  هب  ریگب و  ار  نیا  تفگ  دروآ و  نوریب  يرز  هکبـس  دـیواک و  ار  نیمز 
دنتـشاد فیرـشت  ورم  رد  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هک  یتقو  رد  هک  هدرک  لقن  دوخ  فیناـصت  زا  یکی  رد  دوخ  دانـسا  هب  رقاـب  دـمحم 

هریغ مالسا و  قرف  زا  ار  بهذم  ره  ءاملع  نوعلم  نومام 
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لیلذ راوخ و  ار  همه  ترضح  نآ  دوب و  نامیشپ  ندرک  يدهعیلو  زا  دنهد و  مازلا و  هک  ترضح  نآ  دزن  داتـسرف  یم  تجح  يارب  زا 
ار ناربگ  نایاسرت و  دوهی و  يراصن و  ناقیلثاج و  امکح و  نابرهد و  نادحلم و  هراب  رگید  دنامرد و  نومام  تخاس  مزلم  دینادرگ و 

نومام هبترم  نیا  تخاس  باجم  ار  ناـشیا  ترـضح  نآ  زاـب  دـنریگ  تجح  يور  رب  دوخ  بهذـم  باـتک و  تغل و  هب  هک  درک  ادـیپ 
يدبعشم هدرک و  عمج  ار  نایسابع  نایعا  املع و  لک  تسارآ  سلجم  يزور  درک و  ادیپ  ار  نانهاک  نارحاس و  نازاب و  هدبعش  نوعلم 

دنتـشاذگ و ترـضح  شیپ  رد  نان  نآ  زا  نوچ  دندروآ  سلجم  هب  ماعط  تقو  رد  دنتخاس و  گنت  دـنچ  نان  ات  تفگ  دوب  داتـسا  هک 
دندیدنخ ورف  سلجم  راضح  تفر  اوه  هب  تسجرب و  ترضح  شیپ  زا  نان  نآ  دناوخ و  یگنزین  دبعشم  درادرب و  ار  نان  هک  تساوخ 

بدا اب  متفگ  وت  هب  دومرف  ترضح  دندیدنخ  راضح  دوب  رگید  راب  دبعشم  دنتـشاذگ و  رگید  نان  زاب  شاب  بدا  اب  دندومرف  ترـضح 
هداتفا نومام  دنسم  شیپ  رد  یلاق  درک  لمع  نیا  هک  میس  هبترم  رد  درواین و  اجب  ار  ترضح  نآ  مارتحا  دشن و  هبنتم  یقش  نآ  شاب و 
نامرف هب  ار  تخبدب  نیا  ریگب  هک  شوقنم  ریش  هب  داد  یبیهن  مشخ  تیاغ  زا  ترضح  دندوب  هدرک  ریوصت  نآ  رب  يریـش  شقن  هک  دوب 
تخت زا  نومام  دنتخیرگ و  دنتخیر و  مه  رب  قیالخ  تفرگ و  ار  نوعلم  نآ  تساوخرب و  دوخ  ياج  زا  هدش و  مسجم  ریـش  نآ  ادـخ 

درک و زاب  نهد  دیسیل و  ار  وا  نوخ  دروخ و  دیرد و  ار  دبعـشم  ریـش  نآ  دندش و  نازیرگ  نایـسابع  ینب  ناگرزب  وا  رما  تسج و  ورف 
مدرک هبوت  هک  ار  ریـش  نیا  ریگب  نسحلا  ابا  ای  هک  داد  ترـضح  نآ  هب  مسق  دش و  همیـسارس  نومام  تشاذگ  نومام  هب  يور  دـیرغ و 

درک تدواعم  یلوا  تلاح  هب  هدمآ و  دوخ  ياج  هب  زاب  ریش  دوخ  ياج  هب  ورب  تفگ  ار  ریـش  ترـضح  نآ  سپ  منک  يراک  نینچ  هک 
تفر هیواه  شردام  مکش  هب  دندومرف  ترـضح  نآ  نادرگ  رب  ار  درم  نیا  موش  وت  يادف  نسحلا  ابا  ای  هک  درک  سامتلا  نوعلم  نومام 
ماـما ترـضح  تازجعم  رد  یتواـفت  كدـنا  هب  ار  هزجعم  نیا  رظن  دومن و  ناوت  ازهتـسا  ار  ناـشیا  هکنیا  زا  دـنا  ینغ  لوسر  ادـخ و  و 

ریش ار  دبعـشم  هک  لاوس  نیا  زا  نوعلم  نآ  دوصقم  دیوگ  فلؤم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  دنا  هدرک  لقن  یقن  یلع  ماما  یـسوم و 
يارب زا  یلـصا  هدـیدرگ و  رادومن  نینچ  مدرم  راظنا  رد  هعقاو  نیا  هک  دـنامهفب  مدرم  رب  هک  دوب  رورـس  نآ  هزجعم  لاـطبا  دـیامن  در 

دنوادخ هکنیا  زا  لفاغ  تشگ  دهاوخن  رب  رگید  تفر و  یم  اهب و  هک  دندومرف  وا  باوج  رد  رورـس  نآ  اذهل  هدوبن  رورـس  نآ  هزجعم 
هدومن راهطا  همئا  یقاب  راوگرزب و  نآ  رما  داقنم  رختـسم و  تاـناویح  زا  هچ  تاداـمج و  زا  هچ  تاـتابن و  زا  هچ  ار  ایـشا  عیمج  ملاـع 

نمحرلادبع دنتفر  یم  هنیدم  هکم و  نیب  رد  جاجح  نب  نمحرلادبع  اب  ع )  ) قداص ترـضح  هک  ار  یثیدـح  نآ  يرادـن  رطاوخب  رگم 
نیا هب  هاگره  هک  تسا  نیا  نآ  تمالع  دـندومرف  رورـس  نآ  تسیچ  ماما  تمـالع  مدومن  ضرع  قداـص  ترـضح  هب  نم  دـیوگ  یم 

نم ریگب  مارآ  دوخ  ياج  رد  دندومرف  رورـس  نآ  دش  هناور  رورـس  نآ  بناج  هب  هوک  مدید  دیایب  هوک  نآ  هنیآ  ره  دیایب  دـیوگب  هوک 
دش و ضیرم  نینمؤملاریما  نایعیش  زا  يدرم  هک  هادومن  لقن  دوخ  لاجر  رد  یشک  خیـش  هک  یثیدح  نآ  نینچ  مه  متـساوخن و  ار  وت 

دومن ضرع  ضیرم  صخش  نآ  دش  عفر  وا  زا  بت  روفلا  یف  دنتفر  وا  تدایع  هب  ع )  ) نیسح ماما  ترـضح  نوچ  تشاد  يدیدش  بت 
هدومنن قلخ  هک  ادخ  هب  مسق  دندومرف  رورس  نآ  دیامن  رارف  امش  زا  بت  هکنیا  لاح  اقح و  اقح  تیتوا  امب  تیضر  دق  هللا  لوسر  نبای 

یم ملکت  بت  هک  میدینـش  هک  هدومن  لقن  ثیدح  رخآ  رد  هدومرف و  وا  ام  تعاطا  هب  رومام  ار  وا  هکنیا  رگم  ار  یقلخ  دنوادخ  تسا 
تفگ یم  میدید و  یمن  ار  وا  رورس و  نآ  هب  دومن 
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ینرصنی رصان  نم  له  هک  دومن  ادا  ار  مالک  نیا  دوب و  هدنام  اهنت  هکی و  رورس  نآ  هک  یتقو  رد  اروشاع  زور  رد  هعیـش  يا  یلب  کیل 
نیعم نم  له  انتثاغا و  یف  هللادنع  یف  ام  اوجری  ثیغم  نم  لهانیف  هللا  فاخی  دحوم  نم  له  هللا  لوسر  مرح  نع  بذی  باد  نم  له  و 

زا يرایـسب  دراوم  هناع و  هلدا  زا  طابنتـسا  دوخ  تادابعلا  ریگا  باتک  رد  نیرـصاعم  ياملع  زا  یـضعب  انتناعا  یف  هللادنع  یف  ام  اوجری 
کیبل هک  دوب  الع  یلع  دنوادخ  دومن  تباجا  ار  نادیهـش  رورـس  نآ  هنامولظم  هثاغتـسا  هک  یـسک  لوا  هکنیا  رد  هدومن  هریغ  رابخا و 

زا دوب  دومن  تداهـش  لوبق  رد  ملاع  رد  هک  همان  دهع  تقو  نآ  رد  دومرف و  کنیعم  كرـصان و  اناف  یقلخ  عیمج  یلع  یتجح  کیبل 
ام نیسح  ای  هک  هدش  هتشون  حضاو  یلج  طخ  هب  همان  دهع  نآ  تشپ  رد  هک  دید  ترضح  نآ  دش  عقاو  ترضح  نآ  تسد  رب  نامسآ 

عیمج میا  هدومن  رومام  ترـصن و  تداهـش و  نیب  يریخم  وت  ار و  تداهـش  وت  رب  میا  هدومنن  بجاو  ار  گرم  وت  رب  نیا  هدومنن  مزـال 
زا دوب  هدـش  رپ  نیمز  نامـسآ و  زین  تقو  نآ  رد  میئامن و  یم  هن  مک  يزیچ  وت  هرهب  طخ و  زا  دنـشاب و  وت  رما  عیطم  هک  ار  تاقولخم 

یهلا دـندومن  ضرع  هفیحـص  نآ  هعلاطم  زا  دـب  رورـس  نآ  اذـل  .دوب  ترـضح  نآ  رما  رظتنم  دوب و  اهبرح  ناشیا  تسد  رد  هکئالم و 
یناگدـنز زا  موش و  هدـنز  زاب  موش و  هتـشک  وت  نید  يایحا  وت و  تبحم  اضر و  هار  رد  هبترم  رازه  داتفه  ای  هبترم  داـتفه  هک  میـضار 

صخرم ار  هکئالم  دومن و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  همان  نآ  ما و  هدش  گنتلد  نادـنزرف  ناردارب و  اقدـصا و  ابحا و  لتق  زا  دـعب  ایند 
نییبنلا قاثیم  هللا  ذخ  ذا  هفیرـش و  هیآ  دافم  هب  هکئالم  ایـصوا و  ایبنا و  عیمج  حاورا  نآ  زا  دعب  دـندیدرگ و  تداهـش  يایهم  دومرف و 
هدومن تباجا  ار  رورس  نآ  هنامولظم  هثاغتسا  زترضتل  رب و  ننموتل  مکعم  امل  قدصم  لوسر  مکئاج  مث  همکح  باتک و  نم  مکتیا  امل 

نآ زا  دعب  دـنا و  هدومن  تباجا  ار  ترـضح  نآ  هثاغتـسا  نینمؤم  جاورا  تارایز  زا  یـضعب  تارقف  نومـضم  قفاوم  نآ  زا  دـعب  دـنا و 
کیبل هک  دندومن  ضرع  مانا  رورس  نآ  هب  مایق  اب  سولج  تئیه  هب  دندمآ و  رد  هزرل  هب  ادهـش  دولآ  نوخ  كاخ و  هراپ  هراپ  ياهندب 

نآ ناکما  ملاوع  عیمج  هک  هعیـش  يا  درادـن  يداعبتـسا  يرخا و  هرم  کیدـی  نیب  دـهاجب  یتح  كرماب  اـنرم  هللا  لوسر  نباـی  کـیبل 
ناکما ملاوع  عیمج  ترضح  نآ  تبیصم  رد  دنتـسیرگ  هچنانچ  نادناعم  ناقفانم و  ياوس   (1) دنشاب هدومن  تباجا  ار  نامولظم  رورس 

یم رفعز  هک  هدومن  لقن  ینج  رفعز  زا  تاقث  زا  یـضعب  هک  یتیاـکح  تسا  بلطم  نیا  دـیؤم  قشمد و  هرـصب و  لـها  هیما و  ونب  رگم 
نج هکئالم و  فوفص  زا  ولمم  ارحص  نآ  هک  مدد  مدمآ  ءادهشلا  دیـس  يرای  هب  البرک  يارحـص  هب  هک  یتقو  اروشاع  زور  رد  دیوگ 

خـسرف راهچ  اهفـص  همه  بقع  رد  نم  يداعا و  نآ  برح  رد  دیامرف  صخرم  ار  ناشیا  رورـس  نآ  هک  دـندوب  نیا  بلاط  همه  دوب و 
صخرم تعجارم  رد  ار  ناشیا  دندش و  تفتلم  نج  هکئالم و  فوفص  زا  یفص  ره  هب  نامولظم  رورـس  نآ  سپ  مدوب  هداتـسیا  رترود 

دوخ لزانم  نکاما و  هب  ناشیا  لک  دـندومرف و  ناشیا  همه  هب  ریخ  ياعد  دـندومرف و  یتافتلا  ناشیا  ياسؤر  زا  کی  ره  اب  دـندومرف و 
مدومن و يرارق  یب  هلان و  يراز و  هیرگ و  هیحان  رد  نم  دـندومن و  نم  مالـس  در  مدرک و  مالـس  رورـس  نآ  رب  رود  زا  نم  دـندومن و 

یتقو رد  هک  هدومرف  تیاکح  زین  يدابآرتسا  ياضر  الم  یجاح  موحرم  زا  هدومرف و  باـتک  نآ  رد  هچنآ  زین  تسا  بلطم  نیا  دـیؤم 
ایلع زا  دمآ و  مایخ  رد  هب  رورس  نآ  دش  دنلب  رورس  نآ  هثاغتسا  يادص  هک 
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دیسر رغصا  یلع  شوگ  هب  امـش  هثاغتـسا  زا  وا  هک  نیمه  درک  ضرع  همولظم  نآ  دومن  لاوس  لاح  نآ  ببـس  زا  نوتاخ  بنیز  بانج 
هک مراد  هدارا  ینعی  دومن  تداهـش  مارحا  دومن و  هلان  هیرگ و  هب  عورـش  دـنکفا و  نیمز  يور  رب  ار  دوخ  دومن و  هراپ  ار  هراوهگ  دـنب 
هک هلمج  نآ  زا  ثیدحلا و  رخآ  یلا  دنتفرگ  دوخ  تسد  يور  رب  ار  لفط  نآ  رورس و  نآ  سپ  میامن  مبیرغ  ردپ  يادف  ار  دوخ  ناج 
زا تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دانسا  هب  یفاک  باتک  رد  هر )  ) ینیلک خیش  تازجعم  مه  تسا و  مالسلا  مهیلع  همئا  همه  تماما  لیلد  مه 
هک دوب  هرد  وا  اب  رکـشل و  ناراکتمدخ  اب  نینمؤملاریما  ترـضح  مدید  تفگ  هیابح  هک  هیبلا  هبابح و  زا  یعثخو  رمع  نب  میرکلا  دبع 

سلف هکنآ  تهج  هب  تسمارح  اـهنآ  تشوگ  تسیهاـم و  زا  عون  هس  هک  ار  راـمز  یهاـم و  راـم  يرج و  هک  یعمج  تشاد و  رـس  ود 
ناگدنـشورف يا  هک  مانـشد  ناونع  هب  ناشیا  هب  دومرف  یم  دـندز و  یم  هرد  نآ  هب  هک  درک  یم  رما  ار  نامز  الم  دـنتخورف  یم  درادـن 

دراد ینعم  هچ  ناورم  ینب  دـنج  نینمؤملاریما  اـی  هک  دیـسرپ  تساوـخ و  رب  سنخا  نب  تارف  ناورم  ینب  دـنج  لیئارـسا و  ینب  خوـسم 
دنداد یم  باـت  دـش و  یم  دـنلب  اـت  دنتـشاذگ  یم  ار  دوخ  براوش  دندیـشارت و  یم  ار  دوخ  شیر  هک  دـندوب  دـنچ  یموق  هک  دومرف 

هک هدننک  نخـس  زگره  مدوب  هدیدن  دیوگ  رباج  درک  خسم  ار  ناشیا  یلاعت  قح  سپ  ار  ناشدوخ  دندرک  خسم  سپ  ار  دوخ  ياهلیبس 
ضرع متفر و  شیپ  تسشن  دجسم  نایم  رد  دمآ  هکنآ  ات  متفر  ترضح  نآ  بقع  زا  سپ  ترضح  نآ  زا  شمالک  دشاب  رت  هدیدنسپ 
گنس يوس  هب  دومن  هراشا  ار و  هزیر  گنـس  نیا  هدید  دندومرف  دزرمایب  ار  وت  ادخ  تماما  لیلد  تسا  زیچ  هچ  نینمؤملاریما  ای  مدرک 

تکاما يوعد  هک  ره  هباـبح  يا  هک  دومرف  دوخ و  متاـجن  درک  رهم  ار  نآ  سپ  مداد  شکراـبم  تسد  هب  ار و  نآ  متفرگ  رب  نم  هزیر 
عانتما وا  زا  دنک  هدارا  هچ  ره  ماما  تسا و  هعاطلا  ضرتفم  ماما  نآ  هک  نادب  سپ  يدید  هکنانچ  دنک  رهم  هزیر  گنـس  نیا  رب  دنک و 

ع)  ) نینمؤملاریما ياج  رد  وا  و  ع )  ) نسح ماما  دزن  مدروآ  سپ  دش  دیهش  ترضح  نآ  هکنآ  ات  متفر  نم  سپ  دیوگ  هبابح  دنک  یمن 
سپ يراد  دوخ  اب  هچنآ  رایب  دومرف  نم  يالوم  يا  کیبل  متفگ  هتبلا  هبابح و  يا  دومرف  دـندرک  یم  اهلاوس  وا  زا  مدرم  دوب و  هیـسشن 

تمدخ هب  متفر  نآ  زا  دعب  داد  نم  هب  درک و  رهم  زین  وا  دوب  هدرک  رهم  ریما  ترـضح  هکنانچ  مداد  شکرابم  تسد  هب  ار  هزیر  گنس 
هک قیقحت  هب  تفگ  سپ  هبابح  يا  ابحرم  دومرف  دیبلط  کیدزن  هب  ارم  دوب  هتـسشن  ص )  ) لوسر دجـسم  رد  زین  وا  و  ع )  ) نیـسح ماما 
نم دیـس  يا  یلب  متفگ  ینیبب  ار  لـیلد  نآ  هک  یهاوخ  یم  اـیآ  تسه  وت  هدارا  رب  لـیلد  دـنک  یم  تماـما  رب  لـیلد  هک  يزیچ  نآ  رد 

هب متفر  نآ  زا  دـعب  دـیوگ  هبابح  دـترک  رهم  تفرگ و  نم  زا  ار  منآ  سپ  مداد  وا  هب  ار  هزیر  گنـس  نآ  نم  تسنآ  هچنآ  راـیب  دومرف 
دوب هتشذگ  نم  رمع  زا  لاس  هدزیس  دص و  هدرک و  كاردا  يریپ  تقو  نآ  رد  ارم  و  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تمدخ 
نیا رد  تلالد  زا  مدیدرگ  سویام  سپ  متفای  دوجس  عوکر و  رد  تدابع و  هب  لوغـشم  ار  ترـضح  نآ  مدوب  هدیناسر  مه  هب  هشعر  و 

هچ نم و  رمع  زا  هتـشذگ  ردق  هچ  نم  دیـس  يا  متفگ  مدش  ناوج  مد  نامه  دومن  هراشا  نم  هب  هبابـس  تشگنا  هب  ترـضح  نآ  تقو 
ربخم ار  وت  سپ  هدـنام  ردـق  هچهکنآ  تیاهن  نآ  زا  منادرگ  ربخم  ار  وت  وت  رمع  زا  هتـشذگ  ردـق  هچ  هکنآ  اما  دومرف  تسیقاب  رادـقم 

تمدـخ هب  زا ن  دـعب  داد و  نم  هب  درک و  رهم  مداد  شکرابم  تسد  هب  ار  هزیر  گنـس  نآ  تست  اب  هچنآ  راـیب  دومرف  منادرگ و  یمن 
و ع )  ) مظاـک ترـضح  و  ع )  ) قداـص ترـضح  تمدـخ  هـب  نـینچمه  داد و  نـم  هـب  درک  رهم  زین  وا  مدـمآ  ع )  ) رفعج یبا  ترـضح 

یمعشخ ماشه  تیاور  هب  درم  دوب و  هدنز  نآ  زا  دعب  هام  هن  هبابح  دنداد و  نم  هب  دندرک و  رهما  کی  ره  متفر و  ع )  ) اضر ترضح 
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دـش فرـشم  اضر  ماما  تمدخ  هب  هبابح  نوچ  هک  هدرک  لقن  تیب  لها  لیاضف  رد  هیاده  باتک  رد  ینیـسح  ینادـمه  نب  نی  سح  و 
ناـهرب وت  هک  دـندوب  هدومرف  وا  هب  ع )  ) ریما ترـضح  دوب و  هدـنام  یقاـب  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  ناـمز  زا  دوـب و  هدیـشوپ  رایـسب 

ادخ هب  هتفگ  نم  هب  تفگ  تسا  مادک  هتفگ  وت  هب  ریما  ترـضح  مدج  هچنآ  دندومرف  وا  هب  اضر  ماما  ترـضح  دـید  یهاوخ  یمیظع 
يرلب تفگ  ینیب  یم  ار  دوـخ  يوـم  يدیفـس  هباـبح  يا  هک  دـنتفگ  وا  هب  ترـضح  نآ  سپ  دـیدیهاوخ  یمیظع  ناـهرب  وـت  هک  مـسق 

نیا زا  هک  دنتفگ  میظع  تسیناهرب  نیا  هک  متفگ  يوش  ناوج  یهاوخ  یم  هک  دندومرف  يرآ  متفگ  دوش  هایـس  یهاوخ  یم  دـندومرف 
سپ هتـسهآم  ياعد  هب  درک  اعد  ترـضح  نآ  سپ  دیوگ  هبابح  ناب  وت  سفن  ار  وت  درگ  دهاوخ  ثیدـح  هک  تسا  ربخ  نیا  رت  میظع 

ما هدش  رکب  مدید  هک  مسق  ادخ  هب  مدرک  دوخ  لاح  شیتفت  متفر و  هناخ  زا  یتولخ  فرط  هب  دش و  هایس  مرس  يوم  مدش و  ناوج  نم 
هب هک  هدـش  عقاو  رگید  تیاور  رد  دوب و  هدـنز  رگید  هام  هن  دیـسر  ع )  ) اضر ماما  تمدـخ  هب  هکنآ  زا  دـعب  هبابح  هک  هدـش  تیاور  و 

و ع )  ) یلع ماما  هک  هدش  عقاو  رگید  ثیدح  رد  درک و  رهم  ار  هزیر  گنس  نآ  زین  ترضح  نآ  دیسر و  ع )  ) یقت دمحم  ماما  تمدخ 
هب ار  هزیر  گنـس  نآ  وا  دالوا  توف  زا  دـعب  هک  تسا  نکمم  (1) و  دندرک رهم  ار  گنس  نآ  زین  مالسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

نیا دیؤم  دوبن و  تایح  رد  ناماما  نآ  نامز  رد  قباس  ربخ  ربانب  هبابح  هن  رگا  دنـشاب و  هدرک  رهم  ناشیا  دنـشاب و  هدرب  ناماما  تمدخ 
يرگسع نسح  دمحم  وبا  دزن  نم  تفگ  وا  هک  يرفعج  مثیم  نب  دواد  زا  هدرک  تیاور  یثفاک  رد  هر )  ) ینیلک خیش  هک  یثیدح  تسا 

درک مالس  تماما  هب  ترضح  نآ  رب  نمی و  لها  زا  وزاب و  يوق  هثجلا  میخض  یتماق  دنلب  نسم  درم  دش  لخاد  تفرگ و  نذا  هک  مدوب 
متسناد نم  شاک  متفگ  دوخ  لد  رد  نم  تسشن  نم  يولهپ  رد  نیشنب  هک  دندومرف  تقفش و  يور  زا  دندومن  مالس  در  ترـضح  نآ 

نا رد  نم  ناردـپ  هک  دوب  هزیر  گنـس  بحاـص  هک  تسا  هبیرغ  نز  نادـالوا  زا  درم  نآ  هک  دومرف  ترـضح  نآ  تسیک  درم  نیا  هک 
نآ سپ  منک  رهم  ار  نآ  هک  دهاوخ  یم  هدروآ و  ار  هزیر  گنـس  نآ  هدمآ و  لاحلا  هتف و  رگ  شـسقن  دنا و  هدرک  رهم  دوخ  متیاوخب 
نآ سپ  دوـب  یفاـص  عـضوم  نآ  فرط  کـی  رد  هـک  دروآ  رب  ار  هزیر  گنـس  نادرم  نآ  رواـیب  ار  هزیر  گنــس  نآ  هـک  دوـمرف  درم 
نیا نآ  هک  ار  ترـضح  نا  متاخ  شقن  لاـحلا  مینیب  یم  اـیوگ  دـیوگ  يوار  دومن  رهم  هدروآ  رب  دوخ  متاـخ  هتفرگ و  ار  وا  ترـضح 

اهتدم مسق و  ادـخ  هب  هن  تفگ  يدوب  هدـید  نیا  زا  شیپ  ار  دـمحم  یبا  ترـضح  هک  متفگ  درم  نآ  هب  نم  یلع  نب  نسحلا  هک  تسا 
زیخرب تفگ  دمآ و  نم  دزن  مدوب  هدیدن  ار  وا  نم  زگره  هک  یناوج  تعاس  نیمه  رد  متشاد و  شکرابم  يور  ندید  يور  زا  هک  دوب 
هتاکرب هللا و  همحر  تفگ  یم  تساوخرب و  ینامی  درم  نآ  مدـش و  لـخاد  مدـمآ و  سپ  ص )  ) دـمحم یبا  ترـضح  رب  وش  لـخاد  و 
هچنانچ تسا  بجاو  هنیآ  ره  وت  قح  تیاـعر  هک  قیقحت  هب  هک  ادـخ  هب  مهد  یم  یهاوگ  ضعب  نم  اهـضعب  هیرذ  تیبلا  لـها  مکیلع 

تفگ وا  مسا  زا  مدیسرپ  درم  نآ  زا  هک  دیوگ  يوار  مدیدن  ار  وا  رگید  تفر و  نآ  زا  دعب  ع )  ) نینمؤملاریما قح  تیاعر  دوب  بجاو 
رهم هک  تسا  هزیر  گنس  بحاص  هینامی  هیبارعا  نز  نامه  مناغ  دشاب و  یم  مناغ  نب  ناعمـس  نب  هبقع  نب  تلـص  نب  عجهم  نم  مسا 
خیـش صوـصن  رد  هلمج  نآ  زا  و  ع )  ) يرگـسع نسح  ماـما  اـت  یکی  زا  دـعب  یکی  رورـس و  نآ  نائدـنزرف  و  ع )  ) نینمؤـملاریما درک 

دمحم رفعج  وبا  ارم  داد  ربخ  هک  تفگ  هک  دوخ  ردپ  زا  وا  نوراه و  رـسپ  نسحلاوبا  زا  هدش  تیاور  باتک  نامه  زا  تسا و  روکذـم 
نآ زا  مدومن  لاوـس  ترـضح و  نآ  يوـس  هب  متـشون  سپ  ع )  ) اـضرلا نسحلاوـبا  دـمآ  تفگ  هک  يرـصم  دـمحم  یبا  زا  دـیلو  رـسپ 

يارب زا  مدرک  یم  دیرخ  هک  مدوب  رصم و  بناج  هب  مورب  هک  ارم  دهدب  نذا  هک  ترضح 
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هب دش  میـس  لاس  دـنچ  لاس و  ود  متـسشن  سپ  دـهاوخ  ادـخ  هچنآ  نیـشنب  هک  نم  يوس  هب  ترـضح  نآ  تشون  سپ  رـصم  هب  نتفر 
تردـق هب  تسکراـبم  وت  رب  ور  نوریب  هک  تشون  ترـضح  نآ  سپ  تکرح  يارب  مدوـمن  نذا  بلط  متـشون و  ترـضح  نآ  تمدـخ 

نآ زا  نم  مدـنام  ملاس  دادـغب و  رد  جره  هنتف  دـش  عقاو  ریخ و  نم  هب  دیـسر  متفر و  نوریب  نم  تفاـی و  رییغت  رما  هک  یتسرد  هب  یهلا 
ماما ترـضح  رب  مدش  لخاد  تفگ  هک  یفوک  دمحم  یبا  زا  دـیلو  نب  دـمحم  زا  هدـش  تیاور  روکذـم  باتک  رد  هلمج  نآ  زا  هنتف و 

هب ار  نمؤم  هدنب  ادخ  دنک  یمن  التبم  دمحم  ابا  ای  دومرف  هکنیا  ات  درک  یم  وگتفگ  ارم و  ندرک  ثیدح  رد  درک  عورش  سپ  ع )  ) اضر
يزیچ رکذ  رد  فرح  نیا  دوبن  تفگ و  يوار  دیهش  رازه  باوث  لثم  وا  يارب  دوب  دهاوخ  هک  نآ  رگم  هیلب  نآ  رب  دنک  ربص  هک  يالب 
مالـس سپ  تفگ  نآ  عضوم  ریغ  رد  یتـلع  درد و  هب  ارم  دـنک  ثیدـح  هک  ترـضح  نآ  زا  ار  لوـق  نیا  مدرمـش  رکنم  سپ  اـهتلع  زا 

سپ نم  مندید  هب  دندمآ  باحصا  دوخ و  باحـصا  هب  مدش  قحلم  ترـضح و  نآ  شیپ  زا  مدمآ  نوریب  مدرک و  عادو  وا و  رب  مدرک 
منتفر هار  ببس  هب  هدیشک  بعت  هک  تسا  يزیچ  نیا  هک  متفگ  سپ  ارم  بش  نآ  رد  دوب  هدش  ضراع  هک  ياپ  درد  زا  مدرک  تیاکش 

هب سپ  بش  نآ  رد  ارم  درک  رازآ  مرو و  دوب  هدـش  دـیدش  هک  قیقحت  هب  مدرک و  حبـص  نم و  ياـپ  درک  مرو  دـش  ادرف  نوـچ  سمپ 
هک دـش  میظع  ناـنچ  تحارج  نآ  دـش و  ناور  نم  ياـپ  زا  كرچ  مدیـسر  هنیدـم  هب  نوچ  سپ  ار  ترـضح  نآ  لوق  مدروآ  رطاوخ 

دیوگ يوار  دوب  ینعم  نیا  تهج  هب  ارم  درک  ثیدح  هک  ترضح  نآ  متسناد  سپ  دور  باوخ  هب  هک  ار  یسک  متشاذگن  مدیباوخن و 
باـتک رد  هلمج  نآ  زا  درم و  وا و  رازآ  درک  دوع  نآ  زا  تادـعب  دـش و  رتهب  سپ  رتـسب  بحاـص  يرـسک  هاـم و  هد  دـنام  یقاـب  سپ 
هنیمـس وبا  ارم  درک  ثیدح  تفگ  لیلخ  نب  دمحا  ارم  درک  ثیدـح  تفگ  هک  مامه  رـسپ  دـمحم  یلع  یبا  زا  هدومن  تیاور  روکذـم 

ار ترضح  نآ  عمتجم و  ع )  ) اضر ماما  ترضح  دزن  ام  میدوب  تفگ  هک  نامیلـس  رـسپ  دیمح  متاح  یبا  زا  یفریـص  یلع  رـسپ  دمحم 
نابز زیت  حیـصف و  راقنم و  درز  غرم  نآ  نم و  دزن  داتفا  دـمآ و  یغرم  يزور  هک  دـندومرف  ترـضح  نآ  سپ  مان  هعبار  دوب  یکزینک 

هب غرم  نآ  تفگ  كزینک و  نآ  درم  سپ  وت  زا  شیپ  دریم  یم  وت  كزینک  نیا  هک  نم  هب  تفگ  یناـبز و  هب  ارم  درک  ملکت  رـسپ  دوب 
ار روما  نآ  تیافک  یلاعت  يادخ  زا  منک  یم  لاوس  همیظع  روما  دوش  یم  ثداح  تصـش  لاس  دوش  لخاد  هاگره  هدنیآ  لاس  رد  نم 

ترضح نآ  کی و  تصش و  لاس  رد  ار  یلاوم  نآ  یلاعت  يادخ  دنک  یم  عمج  سپ  تسا  راوشد  تخس و  رایـسب  یلاوم  فالتخا  و 
سپ دیامرف  یم  ترـضح  ار  دوخ  سفن  نید و  دیامن  ظفح  هکنیا  درم  يارب  تسا  راوازـس  دـشاب  هدوب  روما  نیا  هاگ  ره  دومرف  ررکم 
تفگ تشاذگ و  نم  نار  يالاب  رب  هتخاس  یتروص  نیمز و  زا  يزیچ  تشادرب  سپ  يدـلو  نم  يارب  دـشاب  یم  ایآ  غرم  نآ  هب  متفگ 

رد ای  دوخ  ماما  دزن  نایعیـش  ددرت  دش و  دمآ و  یلاوم  فالتخا  هب  دارم  هک  تسا  نکمم  هک  دیوگ  مجرتم  تسا  وت  دـلو  تروص  نیا 
دعب ماما  زا  مدرم  دوب و  هتفرگ  الاب  شفیرش  نس  دوبن و  يدلو  ار  ترـضح  نآ  نوچ  دشاب و  روج  ماکح  لیدبت  رییغت و  ای  مدرم  نایم 
نیا هب  وت  نس  دنتفگ  یم  هک  یثیدح  قفاوم  دندومن  یم  دابعتـسا  تسا و  نم  يارب  زا  يدلو  دومرف  یم  دندومن  یم  لاوس  ررکم  وا  زا 
دلو دیوگب  هک  دنک  یم  تارج  صخش  مادک  هک  باوج  رد  دومرف  ترضح  نآ  نم  دلو  یئامرف  یم  يرادن و  يدلو  هدیـسر و  هبترم 

لوصح هب  مدرم  ناعذا  نانیمطا و  یتدایز  دابعتسا و  عفر  تهج  هب  دومن  غرم  نآ  زا  مالک  لقن  اذهل  دشاب  هتشادن  يدلو  نم 
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رورـس نآ  دوصقم  رگید  دیوگ و  فلؤم  دوب  هدش  ناشیا  سوسحم  هدهاشم و  كزینک  توم  هب  رابخا  نوچ  ترـضح  نآ  يارب  دـلو 
نیا زا  هچنانچ  دـهد  یم  ام  تماما  تیقح و  رب  یهاوگ  هدومن و  ام  داقنم  عیطم و  رخـسم و  ار  ایـشا  عیمج  ملاع  دـنوادخ  هک  دوب  نیا 
دیـس تداهـش  زا  دعب  نینچمه  رورـس  نآ  مالک  قدص  يارب  زا  دش  تجح  لیلد و  غرم  نیا  هچنانچ  هعیـش  يا  یلب  دش  هدـهاشم  غرم 

تیمولظم رب  دشاب  ناهرب  هاوگ و  هک  دنتسیرگ  رورـس  نیا  مولظم  دج  متام  تبیـصم و  رد  غرم  شـش  رورـس  نیا  رهطم  دج  نامولظم 
هنیدم هب  ار  رورس  نآ  تداهش  ربخ  هک  دوب  بارغ  لوا  دنشاب  نالان  نایرگ و  رورس  نآ  تبیصم  رد  ایثا  عیمج  دیاب  هکنیا  رورس و  نآ 

میود تسا  روطـسم  یـصاع  نیا  بیاـصم  راـبخا  بتک  رد  زوس  رگج  هعقاو  نآ  دروآ و  يرغـص  همطاـف  شا  همولظم  رتخد  تهج  هب 
هنیکس باوج  رد  نادیهـش  ياقآ  نامولظم و  دیـس  دیاش  دشاب و  یم  هایـس  وا  ياهرپ  مکـش و  راطق و  زا  تسا  یمـسق  هک  تسا  نوچ 
هیبشت رورـس  نآ  دوصقم  مانل  اطقنا  كرت  ول  تاهیه  تاهیه  دـندومرف  رورـس  نآ  اندـج  مرح  یلا  اندر  دومن  ضرع  هک  یتقو  همولظم 
فوخ زا  هک  تسا  غرم  نآ  بارطضا  نادایـص و  ترثک  غرم  نآ  هب  رورـس  نآ  لاوحا  تهابـش  هجو  دشاب و  غرم  نیا  هب  دوخ  لاوحا 

اپ رب  ع )  ) نیـسح ماما  تهج  هب  یئارـس  متام  هیبلک  هفیاط  زا  ینز  هک  هدش  تیاور  یفاک  باتک  رد  يراب  درب  یمن  باوخ  ار  وا  ناشیا 
هیبعار ار  همامح  میس  ع )  ) نیسح ماما  تبیصم  رد  وا  حایصو  زا  وا  هب  دیوج  تناعتسا  هک  داتسرف  وا  يارب  زا  ار  نوج  غرم  یسک  دومن 
هحیـص هک  ار  یبعار  همامح  مدید  مدوب  ع )  ) قداص ترـضح  تمدخ  رد  دیوگ  یم  دقرف  نب  دواد  هرایزلا  لماک  تیاور  قفاوم  تسا 

هچ مامح  هک  یناد  یم  ایآ  دندومرف  ترضح  نآ  سپ  دنکفا  يدیدم  تدم  رورـس  نآ  يوس  هب  ار  شناگدید  دعب  دیـشک و  يرایـسب 
دیراد هاگن  دوخ  ياهناخ  رد  ار  وا  دیامن  یم  ع )  ) نیـسح ماما  هلتق  رب  نعل  هک  دـندومرف  رورـس  نآ  ریخ  هک  مدومن  ضرع  دـیوگ  یم 

نآ تداهش  زا  دعب  دومن  یم  برش  لکا و  مدرم  اب  تشاد و  لزنم  اهرومعم  رد  هشیمه  هرایزلا  لماک  تیاور  هب  هک  تسا  موب  مراهچ 
دروخ نان  زور  ره  دـیوگ  یم  يوار  ملاوع  تیاور  قفاوم  هک  تسا  ریفاصع  مجنپ  دراد  لزنم  اهارحـص  اههوک و  اـهبارخ و  رد  رورس 
تهج هب  هک  متـسناد  دـنروخ  یمن  ناـن  نازاریف  اـصع  نآ  مدـید  دـش  اروشاـع  زور  هک  نـیمه  دـندروخ  یم  روـیط  نآ  مدوـمن و  یم 
ببس يدوهی  ناتـسغاب  رد  هبیط  هنیدم  یلاوح  رد  هک  تسا  یغرم  منـشش  دندروخن  يزیچ  زور  نآ  رد  هک  تسا  رورـس  نآ  تبیـصم 
رتخد نآ  دیدرگ و  وا  يافـش  ثعاب  دیکچ و  وا  مشچ  رد  دوب  وا  ياهلاب  رب  هک  ع )  ) ءادهـشلا دیـس  نوخ  زا  ینوخ  هرطق  هک  دـش  نیا 

تیاکح نیا  يوار  ناتسیس  هریزج  رب  یمـسم  ناتـسودنه  ریارج  زا  یکی  هک  تسا  یغرم  نآ  اهنیا  زا  رت  بیجع  هعیـش  يا  دیدرگ  انیب 
یم تخرد  نآ  رب  داب  هاگره  دوب  يرایـسب  ياهخاس  تخرد  نآ  يارب  زا  هک  مدـید  یگرزب  رایـسب  تخرد  هریزج  نآ  رد  دـیوگ  یم 

مدیحو هآ  هآ  نیسح  مدیهش  هآ  هآ  نیسح  ممورحم  هآ  هآ  نیسح  مولظم  هآ  هآ  دش  یم  رهاظ  وا  زا  تاملک  نیا  هک  مدینـش  یم  دیزو 
مدیهش هآ  هآ  نیسح  مبیرغ  هآ  هآ  تسابع  دش  هچ  هآ  هآ  تمساق  دش  هچ  هآ  هآ  تربکا  دش  هچ  هآ  هآ  ترغصا  دش  هچ  هآ  هآ  نیسح 
يالاب رب  دنلب  غرم  کی  مدید  مدمآ  دوخ  هب  نوچ  مدش  شوه  یب  هک  مدومن  هیرگ  ردق  نیا  تاملک  نیا  زا  وت  نازحا  زا  هآ  هآ  نیسح 

اوگبا قولخملا  اهیا  الا  دیوگ  یم  دنز و  یم  لاب  رب  لاب  تخرد  نآ 
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نانـسلا و یلع  هسار  اوعفر  هولتقف و  هیلع  اومحری  مل  مولظم  یلع  اوعم  دا  سطعلا و  تدـش  نم  هاتفـش  تلبذ  هانیع و  راـغ  بیرغ  یلع 
انایرع ضرالا  یلع  حورطم  نم  هافهلا  هناوخا و  لتق  هئانبا و  حبذرلا  بورکب  نم  هافسا  هوزهجی و  مل  هولـسغی و  مل  دیهـش  یلع  اوعمدا 

نیا زا  دـعب  هک  دـیوگ  یم  يوار  ءامالاک  قیالخلا  نیب  نرـصف  نههوجو  سمـشلا  رب  مل  یتلا  تاردـخملا  نم  هانرخا  ًامایا و  یلاـیل و 
هدرک تیاور  روکذـم  باتک  رد  ًاضیا  هلمج  نآ  زا  دـیدرگ و  يراج  نوخ  تخرد  نآ  ياـهخاش  زا  تخرد و  نآ  زا  ندـید  تاـملک 
سپ ار  اعد  ترـضح  نآ  زا  مدرک  لاوس  و  ع )  ) اضرلا نسحلاوبا  تمدخ  هب  متـشون  تفگ  هک  دمحم  رـسپ  يدیـس  دماح  وبا  زا  تسا 

ترضح نآ  يوس  هب  مدوب  هتشونن  هک  دماح  وبا  تفگ  ار  هوکز  نکم  سبح  ار و  رـصع  زامن  نکم  ریخات  دومرف  نم و  يارب  درک  اعد 
مدرک یم  تقو  رخآ  رد  ار  رـصع  زامن  هک  نم  مدوب  دماح  وبا  تفگ  یلاعت و  هللا  رگم  تشادن  ربخ  نیا  زا  یـسک  اهنیا و  زا  يزیچ  هب 

نم هب  تماـما و  زاـجعا  هب  دوب  علطم  ترـضح  نآ  تقو و  لولح  زا  دـعب  رتشیب و  رتمک و  زا  مهارد  ریخاـت  هب  مداد  یم  ار  تهوکز  و 
هک مزارم  زا  دـیدح  نب  یلع  زا  دـیلو  رـسپ  رفعج  وبا  زا  هدـش  تیاور  روکذـم  باتک  رد  هلمج  نآ  زا  ار و  اهنیا  دومن  راهظا  تشون و 

ماما ترـضح  هب  هاگان  دوب  هداتـسرف  ارم  هک  یناکم  هب  مدـمآ  سپ  دـنچ  يزیچ  هب  ارم  درک  رما  و  ع )  ) یـسوم ماما  ارم  داتـسرف  تفگ 
نآ هب  مندادـن  ربـخ  نم  رب  دـمآ  راوشد  سپ  تفگ  هدـمآ  راـک  هچ  هب  زیچ و  هچ  تهج  هب  دوـمرف  ترـضح  نآ  مدروـخرب  ع )  ) اـضر
ربخ هب  ارم  هدرکن  رما  تردپ  متفگ  سپ  شردپ  دزن  ترـضح  نآ  لاح  هب  نم  تفرعم  ببـس  هب  دیـسرپ  نم  زا  هک  یتقو  رد  ترـضح 

بلطم نـالف  نـالف و  تهج  هب  مزارم  يا  وت  هدـمآ  تفگ  ع )  ) اـضر ماـما  سپ  دوـخ  لد  رد  نداد  ربـخ  رد  مدوـب  ددرتـم  نم  نداد و 
یلاس رد  ع )  ) اضر ماما  تمدخ  هب  مدرک  ضرع  هک  یقر  دواد  زا  هدرک  رکذ  راحب  رد  هلمج  نآ  زا  دومن و  رکذ  کی  کی  ار  یگمه 

نآ وا  رمع  دوش  ینالوط  هک  مسرت  یم  راـهچ و  تسیب و  لاـس  رد  هدـش  لـخاد  نوراـه  هکنیا  درم  لاـس  نآ  رد  دیـشرلا  نوراـه  هک 
دنک یمن  مامت  تسا  میدـق  مالـسلا  مهیلع  ام  ناردـپ  دزن  ام و  دزن  ادـخ  تادـییات  هک  یتسرد  هب  ادـخ  هب  مسق  اـشاح  دومرف  ترـضح 

تـسا روکذم  راحب  باتک  رد  دیناسا  فذح  هب  تازجعم  هلمج  زا  دوب و  هدومرف  ترـضح  نآ  هک  دش  نانچ  ار و  لاس  راهچ  تسیب و 
منوریب خیـش  نآ  سپ  ار  وت  ترـضح  نآ  درک  یم  لاوس  هک  ع )  ) اضر ماما  تمدخ  رد  مدوب  تفگ  دقاو  رـسپ  مثیه  دـنک  یم  تیاور 

یسک دماین  نوریب  تفگ  مدرک  لاوس  نابرد  زا  متفر  نوریب  نوچ  نم  يوس  هب  ار  خیش  نادرگرب  هک  نم  هب  دومرف  ترـضح  نآ  تفر 
نآ زا  هلئـسم  دـنچ  زا  ارم  درک  لاوس  نج  زا  تسیدرم  تفگ  هن  متفگ  ار  خیـش  نآ  یتخانـش  هک  دومرف  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  سپ 
هب دننک  یم  هنوگچ  ات  ود  نآ  زا  یکی  دریمب  هدیبسچ و  مه  هب  مکـش و  کی  زا  دـنوش  هدـیئاز  هک  يدـنزرف  ود  زا  مدرک  لاوس  هلمج 

مارح لالح و  لیاسم  هک  دـنرومام  دـنفلکم و  ناسنا  فیاوط  هچنانچ  هک  دـیوگ  فلؤم  هدـنز  زا  هدرم  نآ  دوش  یم  هدـیرب  متفگ  نآ 
مه دنیامن  تامرحم  زا  بانتجا  تابحتـسم و  تابجاو و  هب  لمع  هک  دنرومام  دنیامن و  لمع  دوخ  فیلاکت  هب  دنیامن و  ذـخا  ار  دوخ 

مارگ يایـصوا  ربمغیپ و  تعاطا  هک  دنرومام  دنیآ و  نوریب  دوخ  فیلکت  هدهع  زا  هک  دـنرومام  دـنراد و  یفیلکت  نج  فیاوط  نینچ 
هفیاط اب  نینمؤملاریما  تاوزغ  ار و  ناراوگرزب  نآ  دنیامن  يرای  تناعا و  همئا و  تبیصم  رد  دنیامن  يراد  تیزعت  دنیامن و  رورس  نآ 

بتک رد  نج 
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رد وا  رورـس  نآ  ندومرفن  صخرم  اروشاع و  زور  رد  ار  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  ینتح  رفعز  ندومن  يرای  تسا و  روهـشم  راـبخا 
ماقم نیا  رد  هک  دش  بسانم  هدوب  روطـسم  تادابعلا  ریکا  باتک  رد  رفعز  زا  یبیرغ  تیاکح  نکیل  تسا  روکذم  مدرم  هاوفا  هنـسلا و 
دوخ سفن  رد  هشیمه  نم  هک  دیوگ  یم  تشاد  نکسم  ناهفصا  رد  هک  بالط  زا  هقث  صخش  هک  تسا  نیا  تیاکح  نآ  دوش و  رکذ 
شیپ ار  وا  هتسویپ  دومن و  تعجارم  البرک  زا  دشن و  زیاف  تداهـش  یمظع  تداعـس  هب  ارچ  هک  ینج  رفعز  لاوحا  رد  مدرک  یم  رکفت 

نآ هعلاـطم  مدوب و  یلتقم  باـتک  لوغـشم  مدوب و  هتـسب  ار  دوخ  هرجح  رد  اروشاـع  ماـیا  رد  یبش  هکنیا  اـت  مدومن  یم  تمـالم  دوخ 
میظعت ار  وا  نم  سپ  دش  لخاد  هنوگچ  هتـسب  رد  زا  هک  مدومن  بجعت  نم  دش  دراو  نم  رب  یـصخش  مدید  هاگان  مدومن  یم  ار  باتک 

رفعز وت  ردارب  منم  نکم  فوخ  تفگ  نم  هب  سپ  دـش  لخاد  هتـسب  رد  زا  هنوگچ  صخـش  نیا  هک  مدوب  رکفت  رد  مدومن و  میرکت  و 
تمالم زا  ار  وت  میامن و  نایب  وت  يارب  ع )  ) ءادهـشلا دیـس  تمدـخ  رد  اروشاع  زور  رد  ار  دوخ  للاوحا  لیـضفت  هک  ما  هدـمآ  ینج و 

مدمآ البرک  هب  مدینش و  ار  ع )  ) نیـسح ماما  هنامولظم  هثاغتـسا  يادص  هک  یتقو  اروشاع  زور  رد  هک  نادب  مروآ  نوریب  مدوخ  مدومن 
دـندوب و هدـمآ  رورـس  نآ  يرای  هب  همه  هک  نج  هکئالم و  زا  دوب  رپ  خـسرف  راهچ  رد  خـسرف  راهچ  البرک  نابایب  هک  مدومن  هظحالم 

فوقو يارب  زا  یناکم  نوچ  نم  دیامرف و  صخرم  ار  اهنآ  رورس  نآ  هک  دنتشاد  نیا  ياعدتسا  دندوب و  يراز  عرضت و  ماقم  رد  همه 
ره اب  نآ  زا  دعب  دنداد  ارم  باوج  رورس  نآ  مدومن و  مالس  ترضح  نآ  رب  رود  زا  مدوب و  هداتسیا  یخسرف  راهچ  رس  رد  متفاین  دوخ 

دندومن سامتلا  احلا و  ناشیا  دنچ  ره  دـندومن و  اعد  ار  ناشیا  دـندومرف و  تافتلا  ناشیا  ياسؤر  نج و  هکئالم و  فوفـص  زا  یفص 
تعجارم همه  دندومرفن و  صخرم  ار  ناشیا  دندومرفن و  لوبق  رورس  نآ  ناقفانم  اب  داهج  رد  دیامن  صخرم  ار  ناشیا  رورـس  نآ  هک 

دیهـش ار  رورـس  نآ  هکنیا  ات  میتشگن  رب  ام  میدوب و  نابایب  نآ  زا  یتمـس  رد  دوخ  رکـشل  اب  نم  دوخ و  ناکم  لزاـنم و  هب  دـنا  هدومن 
بهن و هک  همیظع  هعقاو  نآ  رد  میدز و  یم  دوخ  تروص  رب  همطل  میدومن و  ینم  دنلب  هحون  هلان و  هیرگ و  يادص  هتسویپ  دندومن و 

بناج هب  ار  تاببـسم  نامولظم  نآ  هک  یتقو  رد  میدوب و  هلان  نویـش و  رد  دوب  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تارهاـط  ماـیخ  تراـغ 
هب رتش  يالاب  زا  هک  میدومن  یم  رادغاد  نانز  نارتخد و  ناکدوک و  نآ  ینابساپ  متفر و  یم  ناشیا  بقع  زا  رکشل  اب  نم  دندرب  هفوک 

لخاد یتعامج  دنوش  هفوک  لخاد  رارشا  رکشل  نآ  همه  هک  دشن  نکمم  دندیسر و  هفوک  هزاورد  هب  یبورغ  تقو  هکنیا  ات  دنتفین  ریز 
فارطا رد  مرکـشل  اب  نم  دندروآ و  دورف  هیحان  رد  ار  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  اما  دندومن و  اپارـس  اه  همیخ  یتعامج  دـندش و 

نالفط نآ  يارب  زا  دندروآ و  اذغ  ماعط و  ایقشا  نآ  تهج  هب  هفوک  رهش  زا  مدید  تشذگ  بش  زا  یـساپ  نوچ  میدوب  تاردخم  نآ 
رد دندش  بات  یب  یگنسرگ  زا  دندش و  برطضم  لافطا  درک و  برطضم  ار  ناشیا  رتشیب  ماعط  يوب  درواین  یماعط  یسک  نارتخد  و 

بانج ایلع  دـیئامرفب  لافطا  نیا  يارب  زا  ناج  یب  یب  يا  هک  دومن  ضرع  نوتاخ  بنیز  بانج  ایلع  هقیدـص  هب  نوتاخ  هضف  نیح  نیا 
هـس دـنوادخ  هک  دـندومرف  لوسر  ترـضح  ینامز  کی  درک  ضرع  هضف  مرادـن  ینیعم  يروای و  هک  منک  هراچ  هچ  دـندومرف  بنیز 

دیئامرف یم  صخرم  هاگره  هدش  باجتسم  مدومن و  اعد  ود  دیامن  یم  باجتسم  ار  وت  ياعد 
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هیحان هب  تقد  هضف  دندومرف  صخرم  ار  وا  نوتاخ  بنیز  بانج  ایلع  دیامرفب  اطع  لافطا  نیا  يارب  زا  یماعط  هک  مهاوخب  ادخ  زا  نم 
ملاع دـنوادخ  هاگرد  هب  اعد  عرـضت و  هب  دومن  عورـش  دومن و  ناشیرپ  رـس  يوم  دروآ  اجب  زامن  تعکر  ود  هدوب و  یکچوک  لـت  هک 

یتشهب هدئام  نآ  يوب  زا  دوب  نان  صرق  ود  هساک  نآ  قوف  ابروش و  تشوگ و  زا  ولمم  هساک  هک  دوب  هدشن  مامت  وا  ياعد  زونه  دومن 
اب هدئام  نآ  دیدرگن و  مک  نآ  زا  يزیچ  دندومن و  لوانت  یتشهب  هدئام  نآ  زا  تراهط  تمصع و  تیب  لها  دیدرگ و  رطعم  نابایب  نآ 
رد دندش  ادخ  لوسر  هنیدم  دراو  هک  یتقو  ات  دوب  مسق  نیمه  هب  دندومن و  یم  لوانت  نآ  زا  دندش  یم  هنـسرگ  تقو  ره  دوب و  ناشیا 

تمـصع و تیب  لـها  تمدـخ  رد  هک  دوب  نم  لاوحا  نیا  ردارب  يا  دـندومرف  رفعز  دـعب  دـیدرگ  دوقفم  یتـشهب  هدـئام  نآ  تقو  نآ 
هبلط صخـش  زا  یئامن  یم  تمذـم  تمالم و  ارم  هک  دراد  تهج  هچ  لاح  نیا  هب  دـندش  هبیط  هنیدـم  دراو  هک  یتقو  ات  مدوب  تراهط 

وا قح  رد  هچنآ  زا  میامن و  یم  اعد  وا  قح  رد  هتـسویپ  نیا  زا  دعب  مدیدن  ار  وا  رگید  دش  بیاغ  رظن  زا  رفعز  مدید  دـیوگ  یم  یقتم 
تـسا روکذم  باتک  نآ  رد  رگید  دانـسا  هب  ًاضیا  هلمج  نآ  زا  دـیدرگ و  بوخ  وا  قح  رد  نم  داقتعا  متـشگرب و  مدوب  هدومن  نامگ 

ادـخ لوسر  مدرک  تاقالم  دومرف  ترـضح  نآ  ع )  ) اضر ماما  رب  مدـش  لـخاد  تفگ  هک  هقدـص  رـسپ  دـمحم  زا  تسا  هدرک  تیاور 
بش و نیا  رد  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  یلـص  مردـپ  رفعج و  دـمحم و  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  همطاـف و  یلع و  و  (ص )

نایم ارم  دیناشن  ادخ و  لوسر  ارم  دیبلط  کیدزن  هک  دومرف  ترـضح  نآ  سپ  ار  لجوزع  يادـخ  دـندرک  یم  رکذ  ثیدـح و  ناشیا 
قح دنـسانش  هک  یتعاـمج  لاـح  هب  اـشوخ  تسا  نیا  شداـفم  هک  ار  یمـالک  دـندومرف  هک  یئاـج  اـت  دوخ  ناـیم  و  ع )  ) نینمؤملاریما
دای مسق  لسرم و  ربمغیپ  ره  زا  برقم و  هتشرف  ره  زا  تسا  رتهب  ار  وت  دسانشب  هک  یسک  دندرک  دای  مسق  ترضح  نآ  ار و  وت  تفرعم 

دمحم ای  هک  نم  هب  تفگ  ترـضح  نآ  هک  تفگ  يوار  سپ  ناشیا  تاجرد  رد  ناربمغیپ  اـب  درک  دـهاوخ  تکراـشم  وا  هک  دـندرک 
كرابم نابز  رب  ار  هیآ  نیا  ناشیا و  زا  دوش  هارمگ  هک  یسک  يارب  زا  ياو  ار و  یلع  دمحم و  قح  دسانـشب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ 

نب دـمحم  نبرفعج  زا  لـئالد  بحاـص  هدرک و  تیاور  صوـصن  رد  خیـش  هلمج  نآ  زا  ًاریعـس و  منهجب  یفک  هک و  دـنتخاس  يراـج 
هماج زا  دنک  لاوس  هک  تساوخ  یم  هلئسم و  دنچ  زا  ار  ترضح  نآ  درک  لاوس  و  ع )  ) اضر ماما  تمدخ  هب  يدرم  تشون  هک  سنوی 

رب دروـخ  یم  سوـسفا  ار و  لاوـس  نآ  درک  شوـمارف  سپ  ص )  ) ادـخ لوـسر  حالـس  زا  جـح و  هب  مرحم  ار  نآ  دـشوپ  رب  هک  محلم 
حالـس هک  نادـب  محلم و  هماـج  رد  نتـسب  مارحا  تسین  یکاـب  هک  دوب  باوج  نآ  رد  لـئاسم و  نآ  باوـج  دـمآ  سپ  نآ  یـشومارف 

هلمج نآ  زا  یماـما و  ره  اـب  ینعی  یملاـع  ره  اـب  ددرگ  یم  هک  لیئارـسا  ینب  رد  تستوباـت  هلزنم  هب  اـم  ناـیم  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر 
یم هاگ  ره  ع )  ) هللادبع وبا  هک  ام  هب  تسا  هدیـسر  تفگ  زرحم  رـسپ  هکاش  یلع و  رـسپ  نسح  زا  هدرک  تیاور  همغلا  فشک  بحاص 
ینک لاوس  هک  مراد  یم  تسود  سپ  زامن  يوضو  لثم  تخاس  یم  وضو  عاـمج  تهج  هب  ار  دوخ  لـها  دـنک  تدواـعم  هک  تساوخ 

ار و وا  منک  لاوس  هکنیا  ریغ  زا  مدرک  ادتبا  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  مدش  لخاد  سپ  دـیوگ  اشو  اضر  ماما  ترـضح  زا  ار  ینعم  نیا 
نوریب سپ  زامن  يوضو  لثم  تخاـس  یم  ءوضو  دـیامن  تدواـعم  هک  تساوخ  یم  درک و  یم  عاـمج  هاـگره  هللادـبع  دوب  هک  تفگ 

رد هلمج  نآ  زا  ار و  وا  منک  لاوس  هکنیا  نودب  وت  هلئسم  زا  ارم  داد  باوج  ترضح  نآ  هک  قیقحت  هب  متفگ  درم و  نآ  يوس  هب  متفر 
نسحلاوبا رسپ  لیعامسا  زا  هدرک  تیاور  راحب 
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سپ ار  يزیچ  دومن  یم  رهاظ  ایوگ  هک  نیمز  رب  ار  دوخ  تسد  دیلام  یم  هکنآ  لاح  و  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  اب  نم  مدوب  تفگ  هک 
نم هب  دهدب  رگا  هک  دوخ  سفن  رد  متفگ  دش  بیاغ  سپ  کیابس  نآ  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  دیلام  الط  هک  یببـس  دنچ  دش  رهاظ 

شدانتـسا هب  صوصن  رد  خیـش  هلمج  نآ  زا  نآ و  تقو  هدماین  مهد  یمن  دومرف  منک  راهظا  هکنآ  نودب  تسبوخ  ار  اهـشوش  زا  یکی 
وکین هک  شدوخ  توم  دزن  نومام  هب  تفگ  ترـضح  نآ  هکنیا  ار  ع )  ) اضر ماـما  تاـفو  ثیدـح  رکذ  مداـخ  رـسای  زا  هدرک  تیاور 

دوخ هبابـس  تشگنا  ود  ره  درک  لصتم  تسا و  نینچ  مه  وا  رمع  وت و  رمع  هک  یتسرد  هب  رفعج  یبا  هب  نینمؤملاریما  اـی  نک  كولس 
هک سنوی  زا  یـسیع  رـسپ  دمحم  زا  هللادبع  نب  دعـس  زا  هیولوق  رـسپ  دمحم  زا  تازجعملا  صوصن  رد  هدش  تیاور  هلمج  نآ  زا  ار و 

ع)  ) اضر ماما  ترـضح  دـش  كانبـضغ  سپ  تفگ  هکنیا  ات  ار  اضر  ماـما  درک  یم  نخـس  هک  هراـیط  هلیبق  زا  يدرم  زا  مدینـش  تفگ 
ثیدح هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ار و  وت  ادـخ  دـنک  تنعل  نم  شیپ  زا  ورب  نوریب  تفگ  (1) و  ار دوخ  سفن  دـشن  کلام  هک  یبضغ 

درم و نآ  تساوخرب  سپ  دـیوگ  سنوی  منهج  هتب  ار  وت  تدـناسرب  تنعل  رازه و  ار  تنعل  نآ  دوش  عباـت  هک  تنعل  رازه  ار  وـت  هدرک 
وا هدرم  دـش  هتـشادرب  وا و  حور  دومن  تقرافم  هکنانچ  هیلع  ًایـشغم  داتفا  هکنآ  ات  ماک  رگم  دوب  هتفرن  هناخ و  رد  هب  دوب  هدیـسرن  زونه 

هبرـض نآ  زا  دـیدرگ  رپ  هک  یندز  وا  رـس  قرف  رب  دز  دوب و  يدومع  وا  تسد  هب  هتـشرف و  ار  وا  دـمآ  هک  ع )  ) اـضر ماـما  تفگ  سپ 
نآ زا  دـش و  افتکا  ردـق  نیمه  هب  تسا  ینالوط  ثیدـح  نیا  منهج و  يوس  هب  ار  وا  ادـخ  دومن  لیجعت  درم و  هکنآ  اـت  لوب و  عمجم 

تفگ يوره  تلص  وبا  هک  تاوعدلا  جهم  باتک  رد  سواط  نب  یسوم  نب  یلع  دیس  هدرک  تیاور  هک  صوصن  رد  هتفگ  خیـش  هلمج 
ریما نک  تباـجا  تفگ  دیـشرلا و  نوراـه  مردارب  دـش  لـخاد  هاـگان  هک  دوب  هتـسشن  دوخ  هناـخ  رد  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  يزور 

رما تهج  هب  رگم  تقو  نیا  رد  ارم  هدیبلطن  نوراه  هک  یتسرد  هب  تلـصلاوبا  يا  تفگ  تساوخرب و  اضر  ماما  ترـضح  ار  نینمؤملا 
نم هب  هدیـس  هک  یتاملک  ببـس  هب  ار  نآ  مراد  شوخان  هک  يزیچ  نم  هب  دنکب  هکنیا  ار  وا  دوش  یمن  نکمم  هک  مسق  ادخ  هب  یمیظع 
نآ رظن  نوچ  سپ  دیشرلا  نوراه  هب  میدش  لخاد  ات  ترضح  نآ  اب  نم  هدمآ  نوریب  سپ  دیوگ  تلـص  ابا  ص )  ) ادخ لوسر  مدج  زا 

نسحلاوبا يا  تفگ  نوراه و  هب  درک  هاگن  نوعلم  نآ  يور  شیپ  داتسیا  نوچ  رخآ و  ات  دناوخ  ار  زرح  نآ  داتفا  نوراه  رب  ترـضح 
ترـضح دـیدرگ  رب  نوچ  سپ  ار  دوخ  لایع  لها و  جاتحی  ام  سیونب  مهرد و  رازه  دـص  هب  وت  يارب  زا  اـم  میدرک  رما  هک  قیقحت  هب 

ادـخ هچنآ  ادـخ و  تساوخن  نم و  متـساوخ  تفگ  یم  درک و  یم  هاـگن  ترـضح  نآ  بقع  رد  نوراـه  ع )  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع 
زا دوخ  دانـسا  هب  شنادـنزرف  همطاف و  بقانم  باـتک  بحاـص  زا  هدرک  تیاور  صوصن  رد  خیـش  هلمج  منآ  زا  تسا و  رتهب  هتـساوخ 

يریش و ترضح  نآ  تسار  فتک  رب  هک  یتلاح  رد  ار  ترضح  نآ  دید  هکنیا  یثیدح  رد  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  زا  دیز  نب  هرامع 
تبحم رب  ارم  دینک  یم  تمالم  تفگ  یم  نومام  دوب و  وا  درگ  رب  هک  یـسک  رب  دندرک  یم  هلمح  هک  دوب  یعفا  رام  وا  پچ  فتک  رب 

نآ زا  دـندوب و  ناـشیا  اـب  هک  ار  یعمج  دـیناروخ  هزاـت و  ياـمرخ  راوید  زا  دروآ  نوریب  هک  ار  ترـضح  نآ  مدـید  تفگ  درم و  نیا 
زا یتعامج  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  رب  دـندش  لخاد  تفگ  هک  قورـسم  یبا  زا  هدرک  تیاور  دوخ  دانـسا  هب  صوصن  رد  خیـش  هلمج 

دراد و لاح  هچ  یـسوم  ماما  دوخ  ردپ  زا  ارم  هد  ربخ  موش  وت  يادـف  هک  درک  ضرع  هزمح  یبا  نب  یلع  دوب  ناشیا  نایم  رد  هیفقاو و 
هدرم ای  تسا  هدنز  هک  دوب  نیا  شدارم  ترضح  نآ  لاح  تسیچ 
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اسابع او  هاخا  او  دایرف  دش و  ناود  سابع  ترضح  بناج  هب  هدیشک و  فالغ  زا  ریشمش  رورس  نآ  دینش و  ار  سابع  ترضح  هثاغتسا 
یلع يادص  هک  یتقو  مود  دیسر  سابع  شعن  رس  رب  هک  یتقو  ات  درک  لصاو  منهج  هب  ار  رفن  رازه  زا  هدایز  دروآ و  یم  رب  راز  لد  زا 

ار رفن  دصتشه  ناوج  نآ  شعن  ندیسر  هب  ات  يدلو و  ای  تبا  نیا  دومرف  یم  هظحل  ره  داهن و  نادیم  هب  يور  رایتخا  یب  دینـش  ار  ربکا 
وناز رب  تسد  فک  دیامن و  یمن  هلان  ناوجون  نآ  شعن  رـسرب  رورـس  نآ  دندید  رکـشل  تسـشن  ورف  رابغ  هک  یتقو  داتـسرف  منهج  هب 

يراج بالیس  لثم  نوخ  هک  تشک  ایقشا  نا  زا  ردق  نآ  دیشک و  ریشمش  هک  دش  عقاو  رورـس  نآ  رب  بضغ  نانچ  نانچ و  دنز و  یم 
ّبس ار  يربک  هجیدخ  نینمؤملاریما و  ترـضح  ایقـشا  نآ  دومن  یم  توعد  دومن و  یم  هظعوم  داهج  نادیم  رد  هک  یتقو  مّیـس.درک 

لباقم رد  ایقـشا  نآ  نانچ  دومن و  لصاو  كرد  هب  ار  ناـشیا  فص  تفه  هک  رهاـظ  بضغ  ضیغ و  راـثآ  ناـنچ  رورـس  نآ  دـندومن 
دندیسر هفوک  تشپ  هب  ات  ناشیا  زا  یضعب  هک  دندومن  رارف  ادخ  ریش  دنزرف 
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راوج هب  ترـضح  نآ  هک  دـندومرف  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تسا  هدـنز  یـسوم  ماـما  ترـضح  هک  تسا  داـقتعا  نیا  ار  هیفقاو  نوچ 
ار ترـضح  نآ  تفگ  سپ  ارم  دندومرف  ترـضح  دینادرگ  هفیلخ  دهع و  یلوا  هک  تفگ  درم  نآ  سپ  تسا  هتـسویپ  يدزیا  تمحر 

یم رگا  هک  دـندومرف  ترـضح  نآ  سپ  دوخ  سفمن  رب  دنـشاب  هدوب  وا  عابتا  نوراه و  دارم  هک  تعامج  نیا  زا  یـسرت  یمن  اـیآ  هک 
زا وت  ناردپ  زا  یسک  تسا  هتفگن  هک  ینخس  یئوگ  یم  تفگ  درم  نآ  سپ  ناشیا  زا  هدنیوج  يرای  مدوب  هنیآ  ره  ناشیا  زا  مدیـسرت 
وا دمآ  ص )  ) لوسر ترضح  ناشیا  لضفا  نم و  ناردپ  نیرتهب  هتفگ  ار  نخس  نیا  هک  دندومرف  ترضح  نیئاپ و  ات  بلاطیبا  نب  یلع 
نم دسرب  یندب  ررض  نم  هب  وت  بناج  زا  رگا  هک  بهل  وبا  هب  دندومرف  لوسر  ترضح  سپ  ار  ترـضح  نآ  درک  دیدهت  بهلوبا و  ار 
لوا دیسرن و  بانج  نآ  هب  یندب  ررـض  وا  زا  هک  اریز  بهلوبا  هب  دندومن  ترـضح  نآ  هک  دوب  هزجعم  لوا  نیا  سپ  میوگ  یم  غورد 

هدومرف ترضح  نآ  هک  دوب  نانچ  میوگ و  غورد  نم  دسرب  نم  هب  یندب  ررض  نوراه  بناج  زا  رگا  هک  تسا  نیا  امش  هب  نم  هزجعم 
لوصف رورـس و  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترـضح  ندرک  زامن  دوخ و  توم  هب  رابخا  رد  هلمج  نآ  زا  ثیدـحلا و  دـندوب 

نیا زا  وا  نطاب و  هب  دوب  تیب  لها  نایلاوم  نابحم و  زا  رهاـظ و  هب  دوب  نوماـم  مدـخ  زا  هک  نیعا  نب  همثره  زا  همغلا  فشک  همهملا و 
وت همثره  يا  هک  دومرف  دیبلط  ارم  ع )  ) اضر ماما  اهزور  زا  يزور  تفگ  هک  هدش  تیاور  دندوب  هدومن  ررقم  اضر  ماما  تمدخ  تهج 
رد رگا  ینکن و  راهظا  یـسک  هب  ار  نآ  مشاب  تایح  دیق  رد  نم  ات  هک  دیاب  مراپـس  یم  وت  هب  يرـس  مزاس و  یم  علطم  یبیرغ  رما  رب  ار 

یفخم ار  رـس  نآ  هک  مدرک  دـهع  هک  دـیوگ  همثره  دوب  مهاوخ  وت  نمـشد  یلاعت  هللا  دزن  ادرف  یتفگ  یـسک  هب  ار  نآ  نم  هویح  لاح 
رامنا روگنا و  زور  دنچ  زا  دعب  دش و  کیدزن  نم  ندومن  تلحر  هک  همثره  يا  نادب  دومرف  سپ  میوگن  یـسک  هب  دـنکن  رما  ات  مراد 

رارق شردپ  دیشر  رـس  سپ  رد  ارم  ربق  هک  درک  دهاوخ  نآ  دصق  نومام  تفر و  مهاوخ  ایند  زا  دیناروخ و  دنهاوخ  نم  هب  هدولآ  رهز 
عـضوم دوشن و  هدوشگ  دنیامن  دهج  دنچ  ره  هک  یتیثیح  هب  دش  دهاوخ  تخـس  نیمز  نآ  داد و  دهاوخن  شتردق  یلاعت  قح  دـهد و 

مالعا نآ  هب  ار  نومام  مفگ  وت  هب  هچنآ  دنوش  غراف  نم  زیهجت  زا  نوچ  هک  دـیاب  تسا  وا  ردـپ  يور  شیپ  رد  هلبق  فرط  رد  نم  نفد 
رفـس رثا  وا  رب  هک  هتـسب  ور  يراوس  رتش  هک  دـنیامن  ینات  نم  ندرک  زامن  رد  هک  يوگب  شناعباتم  اب  ار  نومام  ینعی  ناشیا  اـب  یئاـمن 

دنا هداد  ناشن  هک  دنرب  اجنآ  هب  ارم  دوش و  غراف  زامن  زا  وا  نوچ  درک  دهاوخ  زامن  نم  رب  هدمآ  ریز  هب  رتش  زا  دیـسر و  دهاوخ  دـشاب 
دـش دـهاوخ  فوشکم  ربق  نوچ  دوب و  دـهاوخ  يزبس  بارق  نایم  رد  دـش و  دـهاوخ  رادومن  هتخاس  ایهم و  يربق  دـنکب  ار  نیمز  یک 
دعب هک  هللاو  هک  دـیوگ  همثره  ینکن  ربخ  نیا  راهظا  متایح  رد  نم  ات  هک  اهنیز  تسنم  نفد  لحم  نآ  تفر  دـهاوخ  ورف  نیمز  هب  بآ 

اب اضر  ماما  متفگ  دیرگ  یم  هک  مدید  متفر  نومام  دزن  هب  درک و  عادو  ار  ایند  دروخ و  روگنا  تفر و  نومام  دزن  هب  یتدم  كدـنا  زا 
هب رما  درک و  اهبجعت  متفگ  مدوب  مدینش  هچ  نآ  نم  وگب  تفگ  میوگب  وت  اب  شتوف  زا  سپ  دوب  هتفگ  هچنآ  هک  دوب  هدرک  يدهع  نم 

هدش وا  هجوتم  نومام  درک و  زامن  هداتسیا  شیپ  رد  دزن و  فرح  یسک  اب  دمآ و  هتسب  ور  صخش  نامه  زامن  تقو  رد  دومن و  زیهجت 
نآ ربق  هک  دومن  رما  دـش  روکذـم  هکنانچ  نومام  سپ  ار  وا  رتش  هن  دـندید و  ار  وا  هن  دـندمآ  رد  وا  بلط  هب  فرط  ره  زا  دـیدن  ار  وا 

هدارا رگید  فرط  ود  زا  دشن و  رگراک  نیمز  نآ  رد  یگنلک  چیه  دننکب  هیلع  اب  هیلع  دیـشر  ینعی  وا  ردپ  تشپ  شیپ  رد  ار  ترـضح 
رهاظ ایهم  ربق  دندرک  عورش  تسکرابم  حیرض  لعفلاب  دشن و  رسیم  دندومن 
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رهاظ نومام  زا  اهفـسات  دـش و  نوفدـم  اجنآ  رد  ترـضح  نآ  دیـشک و  رد  دوخب  نیمز  ار  بآ  دـش و  رهاظ  وا  رد  يزبس  بآ  دـش و 
لقن ار  نآ  هک  دیوگ  همثره  نک  لقن  دوب  هتفگ  وت  هب  هچ  ره  ار  همثره  يا  تفگ  یم  دـید  یم  ار  همثره  هاگره  نآ  زا  دـعب  تشگ و 

رد تلـصلا  وبا  تیاور  اـب  تیاور  نیا  نوـچ  هک  دـیوگ  فـلؤم  تسیرگ  یم  درک و  یم  تمادـن  راـهظا  دیـشرلا  نوماـم  مدرک و  یم 
رگید و تازجعم  یـضعب  نداد و  لغب  رابخا  رد  هلمج  نآ  زا  مدومن و  لقن  ار  ود  ره  اذـهل  تشاد  یتدایز  یفالتخا و  اـهزیچ  یـضعب 

میدومن لقن  زین  ار  تیاور  نیا  اذهل  تشاد  یتدایز  فالتخلا و  تازجعم  اهزیچ و  یضعب  رد  قباس  تیاور  تلـصاب و  تیاور  اب  نوچ 
هدـیبلط ار  نیعا  نب  همثره  ترـضح  نآ  هک  دـنا  هدرک  لقن  ع )  ) اضرلا رابخا  نویع  باتک  رد  هیوباب  نبا  راـحب و  رد  یـسلجم  موحرم 

نآ زا  دـعب  دـیناروخ و  دـهاوخ  نم  هب  رانا  روگنا و  رد  رهز  دـیبلط و  دـهاوخ  ارم  یغاـط  نیا  ادرف  هدـش و  کـیدزن  نم  لـجا  دومرف 
ینک عنم  ار  وا  نوچ  دوش  یم  لزان  وا  رب  باذع  هک  دوشن  رما  نآ  ضرعتم  هک  وگب  وا  هب  دوش  نم  لسغ  بکترم  هک  تساوخ  دهاوخ 
هدز هناخ  فرط  کی  رد  يدیفس  همیخ  هک  یئامن  ربص  يوشن و  رما  نیا  بکترم  مه  وت  دیاب  دنک  هاگن  هک  تسشن  دهاوخ  يدنلب  رد 

ای ینک  هاگن  همیخ  نورد  هب  ادابم  نیشنب و  همیخ  تشپ  رد  ناسرب و  همیخ  تشپ  رد  نم  هماج  اب  ارم  يدید  ار  همیخ  نوچ  دش  دهاوخ 
ریغ هب  ار  ماما  هک  دوب  نیا  نامگ  ار  وت  هک  تفگ  دهاوخ  نومام  انثا  نیا  رد  تستکاله  بجوم  هک  دنک  هاگن  هک  يراذـگب  ار  یـسک 

لطاب وا  تماما  ماما  لسغ  رد  دنک  يدـعت  یـسک  رگا  هک  وگب  باوج  رد  هنیدـم  رد  شرـسپ  اجنیا و  رد  وا  لاحلا  دـیوش  یمن  ماما  زا 
دهد لسغ  اما  ماما و  هک  تسا  بجاو  هتبلا  هک  میئوگ  یمن  ام  دـسر و  یمن  یللخ  تسا  وا  زا  دـعب  هک  یماـما  تماـما  هب  دوش و  یمن 

هب ارم  هدش  ادیپان  همیخ  يدـید  هکنآ  زا  دـعب  هیفخ و   (1) دهد یم  لسغ  ار  وا  ماـما  رهاـظ  هب  هتبلا  تشاذـگ  یم  هنیدـم  رد  ار  وا  رگا 
هب دنیامرف  راک  ار  ایند  ياهگنلک  هچ  رگا  دش  دـهاوخن  نآ  داشاب و  نم  ربق  هلبق  شردـپ  ربق  هک  تساوخ  دـهاوخ  وا  ربب  نم  ربق  فرط 

دوش و رهاظ  وا  ربق  ات  منز  نیمز  رب  گنلک  کی  هک  هدومن  رما  ارم  يوگب  تقو  نآ  رد  دش  دهاوخن  ادـج  كاخ  ینخان  تشپ  رادـقم 
رد هک  نایهام  دریگ و  بآ  ار  ربق  نیمز  ربارب  هکنانچ  دوش  رهاظ  درک  رپ  دهاوخ  ار  ربق  هک  یبآ  ات  ورم  ربق  نآ  رد  يدـید  ار  ربق  نوچ 
ربق رد  كاخ  یـسک  هک  راذگم  درب و  دنهاوخ  نورد  هب  ارم  هک  دـیراذگ  ربق  رانک  هب  ارم  هاگنآ  دـنوش  بیاغ  دـش  دـنهاوخ  ادـیپ  نآ 

مسق و ادخ  هب  متفکدیوگ  همثره  نکم  نآ  فالخ  ینک و  ظفح  متفگ  وت  هب  هچنآ  دش و  دهاوخ  ربارب  نیمز  اب  شدوخ  ربق  هک  دزیرب 
ناسرب مالس  نم  زا  ار  دوخ  يالوم  تفگ  هدیبلط  ارم  نومام  دش  حبص  نوچ  میامن و  لمع  ار  امش  رما  فالخ  هب  هکنآ  زا  مرب  یم  هانپ 

رد هدید  ار  وا  نومام  نوچ  هدش  نومام  سلجم  هب  هجوتم  هدید  ارم  ترضح  نآ  نوچ  میئایب  وت  دزن  هب  ام  ای  ییآ  یم  ام  دزن  وت  وگب  و 
هب سپ  تشاد  یم  تبحـص  وا  اب  یتعاس  هدـیناشن  تخت  رب  دوخ  تسار  بناج  رب  ار  ترـضح  نآ  هدیـسوب و  ار  شیناشیپ  هتفرگ و  رب 
زا ار  دوخ  متفر و  سپ  هتسهآ  هتـسهآ  هدنامن  مربص  مدینـش  ار  تاملک  نیا  نوچ  نم  روایب  رانا  روگنا و  ام  يارب  زا  هک  تفگ  یمالغ 

دوع هناخ  هب  ع )  ) ماما مدینـش  هکنآ  ات  متـشادن  رارق  دـشاب  هبات  يور  رب  هک  هناد  نوچ  اـی  دـشاب و  هناوید  یـسک  نوچ  متخادـنا  راوید 
یتلع يراـمیب و  ار  نسحلاوبا  هک  میکح  بیبط و  یپ  زا  دـندیود  یم  فرط  ره  زا  ناـمالغ  نارکاـچ و  هک  مدـید  هظحل  زا  دـعب  دومن 

زا ناغف  دایرف و  هلان و  گناب  دیسر  حبص  نوچ  تسیچ و  لاح  هک  متسناد  یم  نیقی  نم  دندوب و  کش  رد  مدرم  هدش  ضراع 
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نک و ررقم  ارم  ياج  تفگ  نم  هب  هتـسشن  هیزعت  رد  كاچ  نابیرگ  اب  نومام  هک  مدـید  مدـمآ  نوچ  تساوخرب و  ترـضح  نآ  هناخ 
نومام سپ  متفگ  دوب  ترـضح  نآ  هچنآ  هداد و  ربخ  ارم  نم  يالوم  متفگ  مهد  لسغ  ار  وت  يـالوم  نم  هک  زاـس  هزیکاـپ  ار  یناـکم 
متفرگ رارق  همیخ  سپ  رد  مدوب  هدش  نادب  رومام  هکنانچ  هدش و  هدز  دوهعم  همیخ  هک  مدـید  ات  مدوب  رظتنم  نم  وا  ینادـیم  وت  تفگ 
ماشم هب  زگره  هک  یشوخ  لامک  رد  اهیوب  دیـسر و  یم  مشوگ  هب  بآ  نتخیر  فورظ و  يادص  مدینـش و  یم  لیلهت  ریبکت و  زاوآ  و 
باوج نامه  درک و  ضارتعا  نامه  داد و  زاوآ  ارم  دوب  هتـسشن  يدـنلب  رد  نومام  دروخ و  یم  ماشم  هب  دوب  هدروخن  نآ  لـثم  یـسک 

هب نوچ  دندرک و  زامن  هدـمآ  راضح  نومام و  مدـید  هدـیناباوخ  يریرـس  رب  نفک  رد  ار  دوخ  يالوم  دـش  ادـیپان  همیخ  نوچ  دـینش و 
رهاظ ربق  ات  منز  نیمز  رب  گنلک  کی  هک  هدومرف  نم  هب  متفگ  نم  دنتـسین  رداق  نیمز  نآ  ندنک  هب  هک  دش  رهاظ  میدمآ و  ربق  فرط 
تفگ نم  هب  نومام  دـش  رهاظ  ایهم  ربق  مدز و  نیمز  نآ  رب  یگنلک  سپ  تسین  رود  وا  زا  اما  تسا  بجع  هچ  رگا  تفگ  نومام  دوش 

دنیـشن و ورف  دوش و  رهاظ  دـش  دـهاوخ  رهاظ  یبآ  هک  منک  ربص  ات  هدومن  رما  متفگ  ناـباوخب  ربق  رد  ار  دوخ  يـالوم  وش و  ربق  رد  وت 
هدرک و تکرح  یتعاس  دش و  ادـیپ  ربق  لوط  هب  یهام  دـش و  رپ  ربق  بل  هب  ات  هدز  شوج  هدـش و  ادـیپ  یبآ  هک  دـندوب  رظتنم  نامدرم 

نآ هب  یـسک  تسد  هکنآ  یب  مدـیناسر  ربق  کیدزن  هب  ار  كراـبم  شعن  نوچ  دـش و  دـیدپان  یهاـم  تسـشن  ورف  نیمز  هب  بآ  نوچ 
دش و ادیپ  ربق  يور  رب  يدیفس  هدرپ  هک  مدید  هاگان  دنتشاذگ  ربق  رانک  رد  ار  ترـضح  نآ  نوچ  هکنآ  رگید  تیاور  دسرب  ترـضح 
دومن و رما  راضح  هب  نومام  تفر  ربق  نورد  هب  دوخ  مناسرب  تسد  نم  هکنآ  یب  دندرب  ربق  هب  ار  ترـضح  نآ  میدید و  یمن  ار  ربق  ام 

دزیرن كاخ  یسک  هک  هتفگ  نم  بحاص  متفگ  نم  دوش  رپ  ربق  ات  دوخ  ياهتسد  هب  دیزیرب  كاخ  ینعی  مکیدیاب  بارتلا  اوت  اه  تفگ 
مدرم سپ  دیاش  دیاب و  هکنانچ  دش  دهاوخ  رپ  دوخ  هب  دوخ  ربق  هک  هداد  ربخ  متفگ  درک  دـهاوخ  رپ  هک  ار  ربق  سپ  وت  رب  ياو  تفگ 
دندرک ناغف  هیرگ و  هراپ  نامدرم  دش و   (1) دوب هتفگ  هکنانچ  يا  هحمل  زا  دعب  دنتخیر و  دوخ  تسد  زا  دندوب  هتشادرب  هک  ار  اهکاخ 

تفگ مدرک  ضرع  دوب  هتفگ  هچنآ  وگب  هدینش  دوخ  يالوم  زا  هچ  ره  تفگ  هدیبلط  تولخ  هب  ارم  نارومام  نآ  زا  دعب  دنتشگرب و  و 
مداد دوب  هداد  هک  يربـخ  ره  متفگ  وگب  هدینـش  وا  زا  هچ  ره  هتفگ  نم  هب  هچ  نآ  زا  ریغ  هب  هک  مهد  یم  مسق  ار  وت  لوسر  ادـخ و  هب 

دش هایس  درز و  خرـس و  هک  مدید  سپ  دوب  هداد  مه  ار  رانا  روگنا و  ربخ  یلب  متفگ  تفگ  یناهنپ  يزیچ  رگید  هک  دومن  ماربا  نومام 
نم نوماملل  لیو  بلاطیبا  نب  یلع  نم  نوماملل  لیو  هلوسر  نم  نوماملل  لیو  هللا  نم  نوماملل  لیو  تفگ  لاح  نآ  رد  درک و  شغ  و 
هللا اذـه و  تفگ  رخآ  رد  ع )  ) اضر ماما  هب  ات  درب  مان  ار  همئا  کی  کی  مالـسلا و  مهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  نم  نوماملل  لیو  همطاـف 

زا داعب  متفر و  یم  هشوگ  هب  مدیسرت و  دوخ  هب  وا  زا  نم  دز و  یم  دوخ  رـس  رب  تفگ و  یم  ار  مالک  نیا  ررکم  نیبملا  نارـسخلا  مه 
نم دزن  وت  هک  هللا  همثره و  يا  تفگ  دید  ارم  هک  هبترم  نیا  رد  تسا  هتـسشن  ناتـسم  نوچ  مدید  مدـمآ  نوچ  دـیبلط  ارم  زاب  یمنامز 

ار مالک  نیا  هک  مونـشب  رگا  هک  ادخ  هب  دنتـسین  رتزیزع  نم  دزن  دـنلا  نیمز  نامـسآ و  عمج  رد  هکیئاهنآ  زا  هکلب  یتسین  وا  زا  رتزیزع 
نامیپ دـهع و  يروخن و  نآ  نامتک  رب  مسق  اـت  موشن  یـضار  نیا  هب  وت  زا  هک  ادـخ  هب   (2) تفگ تسا  كاله  هتبلا  هدرک  لقن  یئاـج 

سپ مدینادرگ  تشپ  نوچ  تفرگ و  نامیپ  دهع و  نم  زا  داد و  مسق  ارم  ینکن و 
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ادخ دنسرت و  یم  ناقلخ  زا  دنسرت و  یمن  ادخ  زا  ینعی  هیآ  رخا  ات  هللا  نم  نوفختسی  سانلا و ال  نم  نوفختـسی  دیوگ  یم  هک  مدینش 
نآ زا  تسا و  طیحم  همه  هب  شملع  دناد و  یم  دنیب و  یم  دونش و  یم  دننک  یم  دنیوگ و  یم  هچ  ره  تسا و  ناشیا  اب  لاح  همه  رد 
هک دش  عنام  مرش  رایسب و  مدش  هتسشن  سپ  ع )  ) اضر ترضح  سلجم  رد  مدوب  تفگ  يرفعج  مشاه  ینب  زا  هدش  لقن  راحب  زا  هلمج 
با هک  روخب  مشاه  یبا  يا  دومرف  داد و  نم  هب  دیماشآ و  هعرج  دـیبلط و  با  ترـضح  نآ  سپ  مبلطب  بآ  ترـضح  نآ  سلجم  رد 

زا یتبرـش  رایب  دومرف  درک و  هاگن  دوخ  مداخ  هب  ترـضح  نآ  سپ  رگید  هبترم  مدـش  هنـشت  نآ  زا  دـعب  مدروخ  نم  تسیبوخ و  درس 
زا هلمج  نآ  زا  دـنک و  یم  لیاز  ار  یگنـشت  نیا  هک  مشاـه  وبا  يا  نکب و  نآ  لـخاد  دـنق  بآ و  نآ  هب  نک  رت  ار  مدـنگ  درآ  بآ و 

هدش هتشاذگ  نیمز  رب  یـسفق  يور  ایوگ  باوخ  رد  مدید  هک  ع )  ) اضر ترـضح  هب  متفگ  تفگ  رفاسم  زا  اشو  زا  هدش  تیاور  راحب 
دهاوخ هدـنز  زور  لهچ  يدرم و  اـم  زا  دـنک  یم  جورخ  یئوگ  یم  تسار  رگا  دومرف  ترـضح  تسه  هجوج  لـهچ  سفق  نآ  رد  و 

تفگ هک  هدـش  تیاور  راحب  زا  هلمج  نآ  زا  دوب و  هدـنز  زور  لهچ  ابطابط و  میهربا  رـسپ  دـمحم  درک  جورخ  سپ  تفگ  يوار  دوب 
ترضح هب  متشون  سپ  ام  رب  دز  یم  نعط  دوب و  هللادبع  وا  مان  دوب و  هیحرم  بهذم  رب  هک  متشاد  يردارب  ییحی  نب  نیـسحلا  نب  یلع 

دهاوخ عوجر  يدوز  هب  هک  نم  هب  تشون  ترـضح  سپ  قح  بهذـم  هب  وا  عوجر  يارب  مدومن  ساـمتلا  وا  رد  درم  نآ  هوکـش  اـضر 
يوار نیسحلا  نب  یلع  كزینک  زا  وا  يارب  دوش  یم  دلوتم  يرـسپ  يدوز  هب  دوخ و  نیدرب  رگم  درم  دهاوخن  دوخ و  بهذم  زا  دومن 

يرـسپ وا  هصاخ  زینک  دیئاز  تسا و  نم  تیب  لها  نیرتهب  زورما  درم  نآ  دیدرگرب و  دوخ  بهذم  هب  هک  هدشن  مامت  لاس  کی  تفگ 
سپ ینابایب  رد  ع )  ) اضر ترضح  اب  مدوب  تفگ  هک  یثیدح  رد  یسوم  رسپ  نوراه  زا  هدرک  تیاور  راحب  رد  هلمج  نآ  زا  وا و  يارب 
هدرک لوب  دروخ و  بقا  فلع و  هاـگارچ  هب  تفر  بمـسا  رادرـس  ناـنع و  زا  تشادرب  تسد  سپ  ترـضح  نآ  بسا  درک  یـشکرس 
رگم تاناویح  ریخـست  نابز و  ندیمهف  زا  يزیچ  ربمغیپ  دواد  هب  هدـشن  اطع  هک  دومرف  درک و  هاگن  نم  هب  ترـضح  نآ  سپ  تشگرب 
تفگ هک  حابـص  نب  رـصن  زا  هدرک  تیاور  راـحب  رد  هلمج  نآ  زا  نآ و  زا  رتـشیب  ص )  ) وا لآ  دـمحم و  هـب  هدـش  هدرک  اـطع  هـکنآ 

هتسشن بیعش  رسپ  میهربا  ای  تفگ  يؤلؤل  ایرکز و  زرطم و  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  هطساو  کی  هب  دمحم  نب  قحـسا  ارم  درک  ثیدح 
دیـسرپ نم  زا  يرایـسب و  نامز  وا  هب  مدومن  وک  تفگ و  سپ  هنیدم  لها  زا  دوب  يدرم  نم  يولهپ  رد  ادخ و  لوسر  دجـسم  رد  مدوب 

نآ هب  مراد  یتجاح  نم  متفگ  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  مالغ  تفگ  یتسیک  وت  هک  مدیـسرپ  قارع  مدرم  زا  متفگ  یئاجک  مدرم  زا  هک 
نم سپ  نتفگ  يوار  مناـسر  یم  یهاوـخ  تقو  ره  یلب  تفگ  بیناـسر  یم  وا  هب  ارم  هـعقر  مـتفگ  يراد  تجاـح  هـچ  تـفگ  رورس 

هب ار  اـم  دـنداد  یم  ربـخ  وت  ناردـپ  هک  یتـسمرد  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ذـغاک  نآ  رد  متـشون  متفرگ و  ذـغاک  مدـمآ و  نوریب 
نم و نادنزرف  مان  ناردپ و  نم و  مان  هب  ارم  یهدـب  ربخ  مهاوخ  یم  نم  دوب و  ناشیا  تماما  رب  اهتمالع  اهلیلد و  نآ  رد  هک  یئاهزیچ 

مدید مدناوخ  متشادرب و  ار  نآ  رهم  سپ  يرهم  هب  رس  هتـشون  نم  تهج  هب  دروآ  مالغ  نآ  ادرف  سپ  مداد  وا  هب  مدرک و  رهم  ار  هعقر 
دمحم و تسا  وت  نارسپ  هلمج  زا  حلاص  بیعش و  دوب  وت  ناردپ  هلمج  زا  میهربا  يا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دوب  هتـشون  نآ  رخآ  رد 
وا هب  سلجم  لها  یضعب  سپ  دوخ  ءابآ  یماسا  زا  ار  اهنآ  متسناد  یمن  نم  هک  دنچ  یمـسا  دوب  هدرک  هدایز  نکیل  رتخد  هنالف  یلع و 

شیتفت سپ  دوش  مولعم  ات  نک  شیتفت  هدرک  ناـیب  تسرد  زین  ار  اهمـسا  نیا  هتبلا  هدومن  ناـیب  تسرد  ار  اهمـسا  نآ  هکناـنچ  دـنتفگ 
هک دش  نم  مولعم  ات  مدرک 
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لاوس تفگ  هک  هدومن  لقن  هللادـبع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  زا  هطـساو  کیبریم  دـمح و  زا  راـحب  رد  هلمج  نآ  زا  دوب و  هدومرف  تسار 
تسا رتهب  ار  وت  ناهانگ  دزرمایب  ار و  دوخ  راگدرورپ  ینک  تاقالم  هکنیا  دومرف  دوش  ریخات  نم  لجا  هکنیا  اضر  ترـضح  زا  مدومن 

رب رد  هیمیرخز  رد  درم  هکم و  رد  ار  دوخ  ناردارب  ترـضح  نآ  هدومرف  هب  درک  ثیدـح  ثیدـح  يوار  نیـسحلا  نب  یلع  وت و  يارب 
رد هدومن و  تیاور  راحب  بحاـص  دوب  ترجه  زا  هن  تسیب و  تسیود و  لاـس  رد  تیاـکح  نیا  لاـس و  ناـمه  رد  هکم  زا  ندـیدرگ 

متخاس و سپ  تفگ  يوار  ار  اهتعاس  رادـقم  وا  يارب  دزاـسب  هک  ار  وا  درک  رما  ترـضح  هکنیا  راـیرهم  نب  یلع  زا  ینـالوط  ثیدـح 
یـضعب ام  يوس  هب  دندمآ  نوریب  هک  میدوب  هنـشت  زونه  سپ  یتخـس  یگنـشت  ام  هب  دیـسر  وا و  تهج  هب  ار  اهتعاس  رادقم  نآ  میدرب 

اهزیر گنس  داتفا  سپ  دوب  هتسشن  یسرک  رب  ترضح  بآ و  نآ  زا  میدروخ  درس و  رایسب  بآ  زا  دوب  اهوبس  ناشیا  اب  ناراکتمدخ و 
نآ زا  دومرف و  یم  ملکت  یسراف  تغل  هب  دنب و  رب  رد  یسراف  تغل  هب  دومرف  نآ  زا  دعب  تشه  یسراف  تغل  هب  رورـسم  هب  دومرف  سپ 
هزم تویح و  هزم  بآ  هزم  دومرف  سپ  بآ  نان و  هزم  معط و  زا  ار  اضر  ترـضح  هدـش  هدرک  لاوس  هک  هدـش  تیاور  راحب  رد  هلمج 

هشیش هدفه  نآ  رد  یسفق  ایوگ  مدید  باوخ  رد  متفگ  اضر  ترضح  هب  تفگ  مداخ  رسای  دوش  یم  نآ  هب  یناگدنز  توق و  هزم  نان 
نم و تیب  لها  زا  يدرم  دـنک  یم  جورخ  وت  باوخ  دـشاب  تسار  رگا  دومرف  ترـضح  تسکـش  اه  هشیـش  داـتفا و  سفق  هاـگان  دوب 
زا دعب  دنام  زور  هدفه  ایرثلا و  یباب  هفوک  رد  میهربا  نب  دمحم  درک  جورخ  سپ  دریم  یم  نآ  زا  دعب  دـنک  یم  یهاشداپ  زور  هدـفه 

ترضح اب  مدروخ  یم  تشاچ  نم  مشاه  یبا  تفگ  هک  هدرک  تیاور  مشاه  یبا  زا  یسیع  نب  دمحم  راحب  زا  هلمج  نآ  زا  درم و  نآ 
یم يزیچ  نم  نامالغ  نیا  هک  دومرف  یم  تاقوا  یـضعب  یـسراف و  ناـبز  هینالقـس و  ناـبز  هب  ار  دوخ  ناـمالغ  ضعب  درک  زاوآ  سپ 
مالغ نآ  تهج  هب  دومن  یم  نایب  ار  یسراف  نابز  ترضح  نآ  تشون و  سیونب و  هک  مالغ  هب  متفگ  نم  سپ  یسراف  نابز  هب  دنسیون 
ردـپ هک  لاوس  نودـب  تفگ  نم  هب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تفگ  هک  هدرک  تیاور  اشو  زا  میکح  نب  هیواعم  راحب  زا  هلمج  نآ  زا  و 
يوس هب  دنیآ  یم  رفعج  ترضح  هکنیا  باوج  رد  نتغگ  نم  ردپ  دومرف  ترضح  وت  ردپ  تفگ  يوار  دوب  نم  دزن  هتـشذگ  بش  نم 

هک دوـمرف  نیا و  زا  دـعب  تبرـضح  نآ  رب  دـش  لـخاد  سپ  تفگ  يوار  نک  ناـنچ  نک و  نینچ  نم  كرـسپ  يا  تفگ  یم  مردـپ و 
باوخ هزجعم  یطرق  بعک  نب  دمحم  زا  دانسا  هب  ینحرس  روصنم  نب  دمحم  زا  راحب  رد  هلمج  نآ  زا  تسیکی و  ام  يرادیب  باوخ و 

درک رکذ  هک  هتفگ  راحب  رد  نکیلو  دـش  رکذ  تازجعم  یط  رد  هک  رخآ  ات  نداد  وا  هب  اـمرخ  هناد  هدـجیه  لوسر و  ترـضح  ندـید 
هدومن لقن  ار  امرخ  هناد  هدجیه  تیاکح  باوخ و  رد  مدید  تفگ  ناونع  نیا  هب  هلیـسو  باتک  رد  یلـصوم  الم  رمع  ار  هزجعم  نیمه 

نآ هک  هدرک  لـقن  ثیدـح  رخآ  رد  تسا و  روکذـم  ینرب  بطر  ناوـلع  نـبا  تـیاور  رد  یناحیـص و  ياـمرخ  یلوا  تـیاور  رد  اـما 
ترـضح نآ  سپ  مرادن  یئادر  نینچ  متفگ  نم  نیعم  ضرع  لوط و  هب  هدیبلط  یئادر  نم و  دزن  داتـسرف  زور  دـنچ  زا  دـعب  ترـضح 

مدیناسر و رطاخ  هب  تفگ  يوار  هداتسرف  وت  تهج  هب  وت  نز  تسا و  طبـس  نالف  رد  نینچ  یئادر  هک  دیامرف  یم  ترـضح  هک  تفگ 
هک دابع  نب  نسح  زا  يدنوار  بطق  هلمج  نآ  زا  دوب و  هدومرف  ترضح  هکنانچ  طبـس  نآ  رد  متفای  ار  ادر  مدومن و  هظحالم  ار  طبس 

اـضر ماما  تمدـخ  هب  درک  دادـغب  رفـس  هدارا  نیعل  نومام  نوچ  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هدوب  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  بتاـک 
مدینـش ار  نخـس  نیا  نوچ  دـید  مهاوخن  ار  قارع  دـش و  مهاوخن  قارع  لـخاد  داـبع  رـسپ  يا  هک  دومرف  متـسشن  نوچ  مدوب  رـضاح 

نادنزرف لها و  ارم  هللا  لوسر  نبای  متفگ  متسیرگ و 

75 ص :

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


سوط رهش  یلاوح  هب  اضر  ماما  ترضح  سپ  دش  مهاوخن  لخاد  نم  دش و  یهاوخ  لخاد  وت  هک  دومرف  ترـضح  يدرک  دیماان  دوخ 
نوراه ربق  وا و  نایم  دننکب و  راوید  کیدزن  رد  هلبق  بناج  رد  ار  وا  ربق  هک  دومرف  تیصو  دش  ضراع  ار  ترضح  نآ  يرامیب  دیسر 

دوب و هدش  هتـسکش  رایـسب  گنلک  لیب و  دـننکب  ربق  عضوم  نآ  رد  هک  دـنا  هتـساوخ  یم  نوراه  يارب  رتشیپ  دـنراذگب و  هار  عرز  هس 
دش و دهاوخ  ادیپ  اجنآ  رد  سم  زا  یهام  تروص  دش و  دهاوخ  هدنک  یناسآ  هب  هک  دومرف  ترضح  دنیامن  رفح  هک  دندوب  هتـسناوتن 

کیدزن ار  یهام  تروص  نآ  دینک و  قیمع  رایـسب  دیئامن و  رفح  ار  دحل  سپ  دوب  دـهاوخ  یبرع  تغل  يربع و  طخ  هب  هتـشون  نآ  رب 
ات نیمز  هب  تخیر  یم  ورف  مرن  گیر  دننام  دندز  یم  هک  یگنلک  ره  سدـقم  ربق  ندـنک  هب  دـندرک  عورـش  نوچ  دـینک  نفد  نم  ياپ 

نوراه ربق  لادوگ  تسا و  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ناطلـس  هضور  هک  دوب  هدش  هتـشون  نآ  رد  ادش و  ادیپ  سم  زا  یهام  تروص  هکنیا 
دمحا زا  ریضب  نب  دمحم  زا  دوعسم  نب  دمحم  زا  دوعـسم  نب  دمحم  زا  هدرک  لقن  راحب  رد  موحرم  دنوخآ  هلمج  نآ  زا  تسا و  رابج 

يارب دـندرک  یئاعدتـسا  هللادـبع و  نب  نیـسحلا  نب  یلع  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  تشون  هک  تفگ  یـسیع  نب  دـمحم  نب 
یگیاسمه رد  وت  يدرگ  یم  هک  وا  باوج  رد  ترـضح  نآ  تشون  سپ  دـهاوخ  یم  هچنآ  وا  هب  دـیامنب  هکنیا  اـت  دوخ  رمع  یتداـیز 

لقن هک  تسا  روکذم  رابخا  نویع  رد  هلمج  نآ  زا  همیزخ و  رد  درم  نآ  دـش  توف  سپ  وت  يارب  زا  تسا  رتهب  نیا  یلاعت و  هللا  همحر 
نب یلع  ار  ام  درک  ثیدح  تفگ  اترجه  زا  مود  هاجنپ و  دصیس و  لاس  رد  هراطع  يروباشین  سودبع  نب  دمحم  نب  دحاولا  دبع  درک 

ار ییحی  رسپ  رفعج  مدینش  تفگ  نارهم  نب  یـسوم  زا  یخلب  بوقعی  یبا  نب  دمحم  زا  ییحی  نب  ناوفـص  زا  ناذاش  نب  لضف  زا  هبیتق 
رطاوخ اـیآ  هک  هکم  هب  هقر  زا  میدوب  هدـش  هجوتم  هک  یتـقو  رد  نوراـه  هب  دومرف  یم  هک  رفعج  نب  یـسیع  زا  مدینـش  دومرف  یم  هک 

دعب ار  تماما  دـنک  اعدا  سک  ره  هکنیا  هب  يدرک  دای  مسق  وت  هک  تسرد  هب  سپ  بلاط  یبا  لآ  باب  رد  ار  دوخ  ندروخ  مسق  يراد 
هتفگ دـنک و  یم  تماما  ياعدا  هک  تسا  یلع  وا  رـسپ  نیا  وت و  ندرک  ربص  نیا  تساـجک  زا  ار و  وا  ندرگ  وت  ینزب  یـسوم  ماـما  زا 
هدارا ینیب و  یم  هچ  تفگ  مشخ و  يور  زا  وا  يوس  هب  نوراه  درک  هاگن  سپ  شردـپ  باـب  رد  دوش  یم  هتفگ  هچنآ  وا  رد  دوش  یم 

ترـضح سپ  ار  ترـضح  نآ  مداد  ربخ  سپ  میدـیدرگ  رب  ار  نآ  مدینـش  نوچ  سپ  یـسوم  هتفگ  ار  ناشیا  همه  مشکب  هکنیا  يراد 
باـتک رد  یـسرب  خیـش  تسا  هدرک  تیاور  هلمج  نآ  زا  يزیچ و  هب  نم  رب  ناـشیا  دمنتـسین  رداـق  هک  یلاـعت  يادـخ  هب  مـسق  تـفگ 
رطاوخ رد  يراموط و  رد  دـنچ  هلکـشم  لئاسم  ندرک  عمج  هیفقاو  زا  يدرم  هکنیا  راونالاراحب  رد  موحرم  دـنوخآ  راونـالا و  قراـشم 

ترضح نآ  هناخ  رد  هب  دمآ  سپ  رما  یلو  تسا  وا  سپ  ار  اهنآ  ینعم  باوج و  ع )  ) اضر ماما  ترضح  دنادب  رگا  هک  دینارذگ  دوخ 
لئاسم باوج  نآ  رد  هک  دوب  هعقر  وا  تسد  هب  یمالغ و  دمآ  نوریب  سپ  دش  کبس  مدرم  زا  ترضح  نآ  سلجم  هکنیا  ات  داتـسیا  و 

یم هک  ار  وا  رم  تفگ  سپ  ار  راـموط  دروآ  نوریب  سپ  راـموط  تساـجک  هک  مداـخ  ار  وا  رم  تـفگ  سپ  ع )  ) ماـما طـخ  هـب  دوـب  وا 
لقن راونـالا  راـحب  رد  هلمج  نآ  زا  تفر و  ار و  وا  تفرگ  ارف  سپ  تسا  راـموط  رد  هچنآ  باوج  تسنیا  هک  ادـخ  یلو  وت  رب  دـیامرف 

هتـسشن و ترـضح  نآ  دوب  ینامهم و  دـمآ  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  يوس  هب  تفگ  هک  يدادـغبلا  هللادـبع  یبا  نب  هللادـبع  زا  هدرک 
شیپ سپ  ار  غارچ  دـنک  نشور  ات  ار  دوخ  تسد  درک  زارد  ناـمهم  نآ  سپ  دـش  شوماـخ  غارچ  هکنیا  اـت  ماـما  اـب  درک  یم  وگتفگ 

ار دوخ  تسد  ترضح و  نآ  درک  یتسد 
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هب راونالا  راحب  رد  موحرم  دنوخآ  هلمج  نآ  زا  تسمزال و  نامهم  يارب  ام  ندرک  تمدخ  دومرف  دش و  نشور  غارچ  نآ  درک و  زارد 
اـضر ماما  ترـضح  تماما  باب  رد  مدرم  دـندرک  فالتخا  تفگ  وا  هک  دوب  نیطقی  نب  یلع  دالوا  زا  هک  يدرم  زا  هدرک  لـقن  دانـسا 

نآ زا  دندرک  لاوس  هلئـسم و  رازه  هدجیه  رگید  تیاور  هب  هلئـسم و  رازه  هدزناپ  ردق  هب  دوخ  هلکـشم  لئاسم  زا  دـندرک  عمج  و  (ع )
نآ ياهلاثمت  اهلئاسم و  اهباوج و  رثکا  دـندش و  لئاق  یگمه  هک  يوحن  هب  ار  اهنآ  همه  دومرف  ترـضح  نآ  ار  اهنآ  باوج  ترـضح 

ع)  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  زا  رتملاع  مدـیدن  هک  هتفگ  یثیدـح  یط  رد  يوره  حـلاص  نب  مالـسلا  دـبع  دوب و  نآرق  زا  همه  ترـضح 
ار و نایدا  ياملع  عیمج  نوماـم  درک  عمج  هک  اریز  ار  یـسک  وا  ياوس  لـئاسم  باوج  يارب  زا  رت  باوج  رـضاح  مدـیدن  ار و  یـسک 
تشهرز و باحـصا  ربکالا و  زمرهلا  نیبئاـصلا و  سؤر  تولاـجلا و  سار  قیلثاـج و  تـالاقم و  لـها  نیملکتم و  تعیرـش و  ياـهقف 
ار و ناشیا  همه  داد  باوج  ترضح  نآ  ترضح و  نآ  هب  سندومن  هثحابم  يارب  زا  ار  هثحابم  راکنا و  كرـش و  لها  یمور و  طاطف 

ندوب هزجعم  ثیدحلا و  دـندش  ناملـسم  رثکا  دـندومن و  رارقا  دوخ  زجع  ترـضح و  نآ  لضف  هب  یگمه  دـمآ و  بلاغ  اهنآ  همه  رب 
راونالا راحب  رد  موحرم  دـنوخآ  هلمج  نآ  زا  اهنآ و  زجع  هب  ندومن  رارقا  اـهنآ و  همه  رب  تسترـضح  نآ  ندـمآ  بلاـغ  ثیدـح  نیا 
سوبحم هک  یتقو  رد  دوب  هتـشون  هضیرع  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  ریثک  نب  دواد  تفگ  هک  راشب  نب  نیـسح  زا  هدرک  لقن 

هکنیا وا  هضیرع  رد  دوب  هتـشون  ترـضح  نآ  سپ  سبح  زا  دوخ  یـصالخ  يارب  زا  ترـضح  نآ  زا  دوب  هدومن  اعد  ياعدتـسا  دوب و 
ار ام  تسین  دوخ و  تمحر  هب  ترخآ  ایند و  رد  یتیفاع  نیرتهب  هب  ار  وت  ار و  ام  یلاعت  يادـخ  دـهد  متیفاـع  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

مدوخ رمع  هب  مدروخ  مسق  هنیآ  ره  ناملـس و  ابا  يا  وت  هتـشون  نم  هب  دیـسر  تسین  یکیرـش  ار  وا  ادخ و  بناج  زا  رگم  یتمعن  چیه 
یلوح و تسوا و  هب  دامتعا  هک  دـنوادخ  هب  نک  دامتعا  سپ  مدرکن  یهاـتوک  وت و  تجاـح  ياـضق  هب  مدرک  یگداتـسیا  هنیآ  ره  هک 

راحب رد  موحرم  دـنوخآ  هلمج  نآ  زا  تفاـی و  تاـجن  سبخ  زا  ترـضح  نآ  ياـعد  تکرب  هب  یلاـعت و  يادـخ  هب  رگم  تسین  یتوق 
یعمج و  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هناخ  رد  هب  نمحرلادـبع  نب  سنوی  نم و  مدـمآ  تفگ  هک  یـسیع  نب  دـمحم  زا  هدرک  لقن  راونالا 

نداد لوخد  نذا  سپ  اهنآ  زا  دعب  میدـیبلط  نذا  مه  ام  ام و  زا  شیپ  دـندیبلط  یم  ترـضح  نآ  رب  لوخد  نذا  دـندوب و  رـضاح  اجنآ 
هب ندیـسر  هب  ار  ام  دنداد  تصخر  دندمآ و  نوریب  ناشیا  هک  دـشن  ینامز  كدـنا  سپ  ام  میداتـسیا  ناشیا و  دـندش  لخاد  ار و  اهنآ 

لاوس سنوی  سپ  دندومرف  نتـسشن  هب  رما  دنداد و  ار  ام  مالـس  باوج  میدرک و  مالـس  میدش و  لخاد  ام  سپ  ترـضح  نآ  تمدـخ 
وت مع  نم  دیس  يا  هک  ار  ترضح  نآ  تفگ  سپ  دتندومرف  باوج  ار  اهنآ  همه  ترـضح  نآ  دنچ و  هلئـسم  زا  ترـضح  نآ  زا  درک 
هب ای  مورب  هرـصب  هب  نم  يارب  ینیب  یم  تحلـصم  هچ  مدوخ و  سفن  رب  متـسین  نمیا  نم  ارم و  هدیبلط  هدرک و  هرـصب  بناج  هب  جورخ 
زا میدـمآ  نوریب  سپ  دوب  دـهاوخ  وت  يارب  زا  ترـصن  تمالـس و  هک  ورب  هفوک  هب  هک  دـندومرف  ترـضح  نآ  میامن  تعجارم  هفوک 

عمج دندمآ  میدیـسر و  هیـسداق  هب  هک  یتقو  سپ  ترـضح  نآ  دندوب  هدومرف  هک  ار  هچنآ  ینعم  میدـیمهفن  ترـضح و  نآ  تمدـخ 
لخاد ام  ار و  ام  دندرک  یم  بلط  هفوک و  هب  همثره  دوب  هدش  لخاد  دـیز و  رکـشل  هدرک  رـس  ایرثلاوبا  دوب  هتخیرگ  نازیرگ و  يریثک 

ام لابقتسا  هب  هیسداق  هب  نابلاط  زا  یعمج  میدوب و  هدیدرگ  ارحص 
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نیرئازلا سینا  باتک  رد  هلمج  نآ  زا  دیـسرن و  اـم  هب  يدـب  هفوک و  هب  میتفر  ار و  ترـضح  نآ  مـالک  ینعم  میتسناد  دـندوب و  هدـمآ 
میدرک و ترایز  نوچ  عیقب و  هب  متفر  ع )  ) اضر ماما  ترضح  تمدخ  هب  هفرع  زور  رد  نم  تفگ  هک  طابسا  نب  یلع  زا  هدش  تیاور 
ار نیا  نوچ  ترضح  نآ  هدش  رایـسب  نم  جایتحا  رقف و  ما و  هدش  ناشیرپ  ترـضح  ای  هک  مدرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  هار  يانثا  رد 

هتشادرب ار  نآ  دمآ  رد  اجنآ  زا  الط  زا  هشوش  یلاعت  قح  نامرف  هب  دندز  یگنس  رب  دنا  هتـشاد  كرابم  تسد  رد  هک  هنایزات  رـس  دینش 
بارطضا زا  مدرک و  دوخ  فرـص  ار  نآ  نم  نک  جرخ  ریگب و  ار  نیا  هک  دندومرف  دوب  رانید  دص  مدرک  هنزاوم  نوچ  داد و  نم  هب  و 

ماما ترـضح  هب  هک  يدجـسم  رد  ورم  رد  هک  تسا  هدومن  تیاور  یـسوم  نب  میهربا  زا  يدنوار  بطق  ًاضیا  هرح و  یلا  مدمآ  نوریب 
نآ مدومن  ترـضح  نآ  هب  هوکـش  تعاضب  مدـع  یناشیرپ و  تدـش  زا  متفر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  يزور  تسبوسنم  ع )  ) اضر

رصع زامن  هب  بیرق  بانج  نآ  دنتفاتش و  رورس  نآ  لابقتسا  هب  نایلاوم  زا  يریثک  عمج  دمآ و  نوریب  دجـسم  زا  داد و  دیون  ارم  رورس 
دوب رـصق  نآ  یحاون  رد  هک  یتخرد  ياـپ  هب  اـت  مدـش  هناور  رورـس  نآ  بقع  زا  نم  دـندش و  دوب  دودـح  نآ  رد  هک  يرـصق  هجوتم 

ضرع میروآ  اجب  زاـمن  اـت  وگب  ناذا  اـیب و  کـیدزن  هک  دومرف  دوبن  رورـس  نآ  تمدـخ  رد  يدـحا  نم  زج  تقو  نیا  نوچ  میدیـسر 
دومرف رورس  نآ  دوب  دهاوخ  یلوا  دنوش  قحلم  ام  هب  ناشیا  هک  مینک  ربص  هاگره  دنیآ  یم  ام  بقع  زا  یعمج  هللا  لوسر  نبای  مدومن 

زا دـعب  مدراذـگ و  زامن  نایملاع  يادـتقم  نآ  هب  متفگ و  ناذا  نم  زادـنیم  قیوعت  هب  رذـع  نودـب  بایرد و  تقو  لوا  رد  ار  زاـمن  هک 
نآ دیراد  لوذبم  ارم  لوئـسم  زور  نیا  رد  هک  مراد  دـیما  یناهرب  یناشیرپ  زا  هک  يداد  دـیون  ارم  هللا  لوسر  نبای  متفگ  زامن  زا  قارف 
هب داد  نم  هب  تشادرب و  هزیر  گنـس  یتشم  درب و  ناکم  نآ  هب  تسد  دنک و  یکدنا  ار  نیمز  دوب  هتـسشن  هک  عضوم  نامه  رد  رورس 

داتفه هب  نم  کلم  لام و  مدش و  اینغا  دمآرس  رورـس  نآ  تکرب  هب  دیدرگ و  رهاوج  رد و  رورـس  نآ  زاجعا  هب  یهلا و  هلماک  تردق 
یبا لآ  زا  يدرم  تفگ  وا  هک  يرافغ  زا  ربتعم  قیرط  هب  هدش  تیاور  مه  ریغ  دیفم و  خیش  ینیلک و  خیش  زا  ًاضیا  دیسر و  رانید  رازه 

رب انب  دوخ و  بلط  رد  درک  یگداتـسیا  دومن و  بلط  سپ  تشاد  بلط  یقح  نم  زا  دوب  نیط  وا  مسا  هک  ادخ  لوسر  هدرک  دازآ  عفار 
دهد و یمن  سپ  تسا و  هدروخ  ارم  لام  يرافغ  هک  درک  یم  دایرف  هداتـسیا و  دجـسم  رد  هدش  لقن  ع )  ) اضرلا هفحت  رد  هک  یتیاور 

مدراذگ ص )  ) هللا لوسر  دجـسم  رد  ار  حبـص  زامن  مدید  نینچ  نم  نوچ  سپ  دندومن  یم  وا  يرای  دندش و  عمج  وا  رود  رب  نامدرم 
ضیرع رد  تقو  نیا  رد  ترضح  نآ  مدومن و  نابـساپ  کیالم  ناتـسآ  هب  ور  مدش و  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  كرابم  هناخ  هجوتم  و 

راوس یغالا  رب  دندروآ  فیرشت  كرابم  هناخ  زا  ترـضح  نآ  هک  مدید  مدیـسر  رورـس  نآ  هناخ  کیدزن  هب  نوچ  دنتـشاد  فیرـشت 
سپ مداتـسیا  دش و  معنام  ایح  داتفا  ترـضح  نآ  رب  مرظن  نوچ  دوب  هدنکفا  دوخ  كرابم  شود  رب  یئادر  هدیـشوپ و  ینهاریپ  هدش و 

نآ مدمآ و  رد  هیرگ  هب  مدومن و  مالس  ترضح  نآ  رب  نم  سپ  دومن  نم  هب  یتمحرم  رظن  هداتسیا و  دیسر  نم  هب  ترـضح  نآ  نوچ 
سیط امـش  هدرک  دازآ  هدـنب و  هک  یتسرد  هب  دـنادرگ  وت  يادـف  ارم  یلاعت  قح  هک  مدرک  ضرع  سپ  دوب  ناضمر  كرابم  هام  ناـمز 

وا قح  ءادا  زا  تقو  نیا  رد  ار  نم  ناسکلام و  ندروخ  هب  هدومن  روهـشم  ماـن و  دـب  ارم  وا  هک  مسق  ادـخ  هب  دراد و  بلط  نم  زا  یقح 
زا تسد  يزور  دنچ  هک  دیامرف  رما  ار  وا  رورس  نآ  هک  دوب  نآ  مرطاوخ  رد  تسین و  تردق 
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مان تسا و  رانید  دنچ  ردق و  هچ  وا  بلط  هک  مدومنن  ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  هب  نم  هک  مسق  ادخ  هب  دهد  تلهم  ارم  هتشادرب  نم 
رد نم  سپ  میامن  عوجر  مدرگرب و  نم  ات  شاب  اجنیا  رد  دندومرف  نم  هب  ترـضح  نآ  سپ  مدربن  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  زیچ  چیه 

سپ مدوب  راد  هزور  هکنیا  لاح  مدراذـگ و  ار  ماـش  زاـمن  نوچ  دـش  ماـش  زاـمن  تقو  هکنیا  اـت  متـسشن  ترـضح  نآ  هرونم  هناـخ  رد 
یم هک  ار  ترضح  نآ  مدید  دندیسر  رد  نایملاع  رورـس  نآ  هاگان  هک  مدرگرب  دوخ  لزنم  هب  مزیخرب و  هک  متـساوخ  مدش و  گنتلد 

دندمآ و هکنآ  ات  دیامرف  یم  تاقدصت  ناشیا  رب  رورـس  نآ  دـنا و  هتـسشن  هار  رـس  رب  نالئاس  دـنا و  هتفرگ  نامدرم  ار  وا  رود  دـیآ و 
متفر و رورس  نآ  يوس  هب  متـساوخ و  رب  نم  سپ  دندومرف  بلط  ارم  دندمآ و  نوریب  هظحل  نامه  رد  دندش و  دوخ  رونم  هناخ  لخاد 

مکاح بیـسم  نبا  لاوحا  ترـضح  نآ  هب  متـسشن و  زین  نم  دنتـسشن و  ترـضح  نآ  سپ  مدـش  وا  كرابم  هناخ  لخاد  رورـس  نآ  هب 
نآ دـش  مامت  نخـس  مدـش و  غراف  نوچ  سپ  بیـسم  نبا  لاوحا  زا  ترـضح  نآ  هب  متفگ  هچنآ  زا  دوب  رایـسب  متفگ و  یم  ار  هنیدـم 
زا یماعط  ترضح  نآ  سپ  مدومنن  راطفا  ریخ  هک  مدرک  ضرع  یشاب  هدرک  راطفا  لاح  هب  ات  هک  مرادن  نامگ  هک  دندومرف  ترـضح 

ماعط ندروخ  رد  مالغ  نآ  اب  نم  دروخب  ماعط  نم  اـب  هک  مـالغ  نآ  هب  دـندومرف  دنتـشاذگ و  نم  شیپ  رد  دـندومن و  بلط  نم  يارب 
رادرب تسوا  ریز  رد  هچنآ  امن و  دنلب  ار  یتشپ  نآ  هک  نم  هب  دندومرف  ترضح  نآ  میدش  غراف  ماعط  فرص  زا  نوچ  میدومن  لاغتشا 

متشاذگ دوخ  هماج  نیتسآ  رد  متشادرب و  ار  اهیفرشا  نآ  سپ  تسا  اجنآ  رد  یفرـشا  يردق  هک  مدید  متـشادرب  ار  یتشپ  نآ  نم  سپ 
ما هناخ  هب  ارم  هکنیا  ات  دـنوشن  ادـج  نم  زا  دـنیامن و  یهارمه  ارم  هک  دـندومرف  رما  دوخ  ناـمالغ  زا  رفن  راـهچ  هب  ترـضح  نآ  سپ 
زا مراد  هارکا  نم  دندرگ و  یم  هنیدم  مکاح  بیسم  نبا  نادرگ  بش  هک  یتسرد  هب  موش  وت  يادف  هک  مدرک  ضرع  نم  سپ  دنناسرب 
هب ار  وت  دـناسرب  یلاعت  قح  یتفگ  تسرد  تسار و  هک  دـندومرف  ترـضح  نآ  سپ  امـش  نامالغ  اب  دـنیامن  هظحالم  ارم  اـهنآ  هکنیا 
اب نم  سپ  دـندرگرب  منادرگرب  ار  ناشیا  نم  هک  تقو  ره  دنـشاب و  نم  هارمه  هک  دوخ  ناـمالغ  هب  دـندومرف  رما  سپ  دادـس  داـشر و 

مدش و دوخ  هناخ  لخاد  مدینادرگرب و  ار  ناشیا  دش  عمج  مرطاخ  میدیسر و  دوخ  هناخ  کیدزن  نوچ  مدمآ و  ترـضح  نآ  نامالغ 
یم هک  مدـید  یفرـشا  اهیفرـشا  نآ  نایم  رد  دوب و  یفرـشا  تشه  لهچ و  مدرمـش  مدومن و  رظن  اهیفرـشا  نآ  هب  مدومن و  بلط  غارچ 

مدرب غارچ  کـیدزن  متـشادرب و  ار  نآ  مدومن و  بجعت  تلاـح  نیا  رد  نم  دوب  ؤـلؤلت  نسح و  یگدنـشخرد و  تیاـهن  رد  دیـشخرد 
دوخ ار  یقاب  تسیب  تسیفرـشا  تشه  تسیب و  صخـش  نآ  قح  هک  تسا  هدش  شقن  حـضاو  یلج  طخ  هب  یفرـشا  نآ  رد  هک  مدـید 

مدومن لاـعتم  دـنوادخ  رکـش  تسا و  ردـق  هچ  درم  نآ  بلط  هک  مدوـب  هدوـمنن  ضرع  ترـضح  نآ  هب  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  رادرب و 
زا اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  دـش  دـهاوخ  روکذـم  اضرلا  راـبخا  نویع  تیاور  قفاوم  نیا  زا  دـعب  ثیدـح  نیا  ریظن  دـیوگ  فلؤم 
ارم دیامن  ذیوعت  هک  رورس  نآ  زا  منک  لاوس  هک  متشاد  هدارا  اضر و  ماما  ترـضح  رب  مدش  لخاد  تفگ  هک  تسیورم  یـسابع  ماشه 

دیامرف تمحرم  نم  هب  دنا  هتـسب  مارحا  نآ  رد  هک  دوخ  ياهماج  زا  هماج  ود  هکنیا  دوب و  هدـش  دراو  نم  رب  هک  يرـس  درد  تهج  هب 
دنداد ارم  لیاسم  باوج  رورس  نآ  مدومن و  لاوس  متـشاد  هک  یلئاسم  زا  رورـس  نآ  لاثم  تشهب  سلجم  رب  مدش  لخاد  هنوگچ  سپ 

موش و صخرم  ناـیملاع  رورـس  نآ  تمدـخ  زا  متـساوخ  هک  یتقو  رد  مدومن و  شومارف  دوب  مرطاوخ  نونکم  هک  یجئاوح  زا  نکلو 
میامن عادو  هک  مدومن  هدارا 
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نابز هب  يذیوعت  داهن و  نم  رس  رب  كرابم  تسد  رورـس  نآ  متـسشن و  رورـس  نآ  يور  شیپ  رد  سپ  نیـشنب  دندومرف  ار  رورـس  نآ 
هب دندومن  رـضاح  ار  هماج  ود  نآ  هکنیا  زا  دعب  دندومرف  بلط  دوخ  كرابم  ياهماج  زا  هماج  ود  نآ  زا  دـعب  دـندومرف و  ادا  كرابم 

فرـشم هکم  هب  هکنآ  زا  دـعب  دـیوگ  یم  ماشه  سپ  دـنبب  مارحا  هماج  ود  نیا  رد  هک  دـندومرف  تمحرم  نم  هب  دوخ  كراـبم  تسد 
دنچ ره  دوخ  تهج  هب  يرگید  دوخ و  دنزرف  تهج  هب  یکی  میامن  عایتبا  هیدعـس  بوث  ود  هک  متـساوخ  کسانم  يادا  زا  دـعب  مدـش 
تقو رد  هبیط  هنیدـم  هب  نآ  زا  دـعب  سپ  دـشن  نکمم  مزج  هب  مباـیب و  دوب  هتـساوخ  هک  یبوـث  نآ  دـیاش  هک  مدوـمن  صحفت  هکم  رد 

مدرگرب میامن و  عادو  ار  رورس  نآ  هک  متساوخ  نوچ  مدش و  فرشم  ترضح  نآ  تداعس  رسارس  تمدخ  هب  زاب  مدیسر و  تعجارم 
هیدعس بوث  ود  هک  دندومرف  دوخ  مالغ  هب  زاب  دندوب  هدش  علطم  مدوب  هدومن  هکم  رد  قباس  هک  يدصق  زا  قباس  لثم  رورس  نآ  ایوگ 
تـسد هب  ترـضح  دندروآ  رورـس  نآ  تمدخ  هب  ار  بوث  ود  نآ  نوچ  دـیئامن  رـضاح  تسا  سیفن  رایـسب  هک  دوب  یـشوم  لمع  هک 

لوا رد  نم  هک  دـیوگ  یم  هریغم  نب  هللادـبع  هک  تسیورم  ع )  ) اضرلا رابخا  نویع  رد  ًاضیا  دـندومرف و  تمحرم  نم  هب  دوخ  كراـبم 
ناـسین ضیف  ناـکم  نآ  رد  مدـش و  فرـشم  مارحلا  هللا  تیب  فاوط  هب  همظعم  هکم  هب  هک  مدوـب  بهذـم  نیمه  رب  مدوـب و  یفقاو  رما 
هاـگرد هب  نآ  زا  دـعب  متفرگ و  رب  رد  ار  نآ  مدـیناسر و  مزتـلم  هب  ار  دوخ  سپ  مدومن  لـصاح  دوخ  بهذـم  زا  یبارطـضا  ناـجلخ و 

ارم ناهارمگ  يامنهار  ناهج و  دنوادخ  يا  ارم  دوصقم  بولطم و  ینادیم  وت  یهلا  مدومن  ضرع  مدومن و  تاجانم  تاجاحلا  یضاق 
ماما ترـضح  تمدخ  هب  همظعم  هکم  زا  دوع  زا  دعب  هک  مدومن  دصق  نانچ  دوخ  بلق  رد  نآ  زا  دعب  امن  یئامنهار  نایدا و  نیرتهب  هب 

رورـس نآ  مالغ  هب  سپ  مداتـسیا  راربا  ماما  منآ  راونالا  ریثک  هناخ  رد  هب  مدمآ و  هبیط  هنیدـم  هب  مزع  نیا  هب و  موش  فرـشم  ع )  ) اضر
نیا هکنیا  ضحم  هب  تسا  امـش  تمدـخ  لوصو  رظتنم  هناـخ  رد  رب  قارع  لـها  زا  یـصخش  هک  نک  ضرع  دوـخ  ياـقآ  هب  هک  متفگ 
يا هک  دندومرف  ادـن  هناخ  نایم  زا  هک  مدینـش  ار  رورـس  نآ  يازفا  حور  يادـص  هاگان  هک  مدومن  نایب  ترـضح  نآ  مالغ  هب  ار  نخس 
يا دندومرف  داتفا  نم  رب  رورـس  نآ  كرابم  رظن  مدش و  رورـس  نآ  هناخ  لخاد  نوچ  دـیوگ  یم  هللادـبع  وش  لخاد  هریغم  نب  هللادـبع 

زا ار  مالک  نیا  نوچ  دومرف  تیاده  دوخ  نید  هب  ار  وت  دومن و  اور  ار  وت  تجاح  دروآرب و  يدومن  مزتلم  رد  هک  یئاعد  ادخ  هللادـبع 
زا هک  دیوگ  فلؤم   (1) وا قلخ  رب  یشاب  یم  ادخ  نیما  یئادخ و  تجح  وت  هک  مهد  یم  تداهش  هک  مدومن  ضرع  مدینش  رورس  نآ 

یئاج هب  ات  دوش  یم  رکذ  لاح  هک  يرابخا  هک  نادب  تشگرب  هیفقاو  بهذـم  زا  نامز  نآ  زا  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  ثیدـح  رهاظ 
رد هک  هدـش  تیاور  تلـص  نب  ناید  زا  دانـسالا  برق  باتک  رد  دـش  لقن  قیرط  هب  ملاوع  باتک  زا  هدـش  لقن  سلاجملا  هفحت  زا  هک 
رب ار  شدوخ  ياه  هماج  زا  هماج  هک  یئامن  لاوس  نم  دیـس  زا  رگا  هک  دوش  هچ  هک  متفگ  رمعم  هب  ترـضح  نآ  هناخ  رد  رب  ناسارخ 

نامه نم  هک  تفگ  نم  هب  رمعم  سپ  دیامرف  اطع  نم  هب  يردـق  تسا  هدـش  هکـس  شکرابم  مسا  هب  هک  مهارد  نآ  زا  دـناشوپب و  نم 
زا هماج  ام  هک  دهاوخ  یمن  نایر  ایآ  رمعم  يا  هک  دومرف  دومن و  نخس  هب  ادتبا  رورس  نآ  دوخ  متفر و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  تقو 

نیمه هناخ  رد  رب  تعاس  نیا  رد  وا  هللا  ناحبس  متفگ  نم  میشخبب  وا  هب  ار  دوخ  مهارد  زا  يردق  اب  میناشوپ  وا  رد  ار  دوخ  ياه  هماج 
رمعم هک  دـیوگ  یم  نایر  روایب  ار  وا  ورب و  تسا  هدـش  هداد  قیفوت  نمؤم  هک  دومرف  دـیدنخ و  ترـضح  نآ  دومن  نم  زا  ار  شهاوخ 

داد نم  هب  دیبلط و  دوخ  ياه  هماج  زا  هماج  ود  دومرف و  مالس  در  رورس  نآ  مدرک و  مالس  نم  دومن و  هناخ  لخاد  ارم 
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كرابم رس  هک  مدوب  یتعامج  نایم  رد  نم  دیوگ  یم  هدیکو  نب  ثراح  هک  تسا  مسق  نیا  هب  ما  هدومن  لقن  هربتعم  بتک  زا  هینیسحلا 
نوخ رس  نآ  هنوگچ  هک  مدش  ریحت  رد  نم  دیامن  یم  فهک  هروس  توالت  كرابم  رس  نآ  هک  مدینش  دندوب  هتشادرب  ار  نیـسح  ماما 

ار نآرق  هنوگچ  هدـیرب  رـس  هک  مدوب  ریحتم  نم  رگید  تهج  زا  دـیامن و  یم  نآرق  توـالت  اـب  راد  تروص  ازفا و  حور  زاوآ  هب  دولآ 
انبر دنع  ایحا  دصعالا  رـضاعم  انا  تملع  اما  هدیکو  نبای  هک  دومرف  باطخ  نم  هب  كرابم  رـس  نآ  هک  مدینـش  سپ  دیامن  یم  توالت 

ّانأ تملع  اما  هدیکو  نبای  دومرف : نم  هب  دولآ  نوخ  كرابم  رس  نآ  هک  مدینـش  رگید  راب  سپ  هسفن  قرـسا  یـسفن  یف  تلـضف  قزرن 
نم هب  دولآ  نوـخ  كراـبم  رـس  نآ  هک  مدینـش  رگید  راـب  سپ  ، هسفن قرـسا  یـسفن  یف  ُتلقف  قزرف  اـنبر  دـنع  ءاـیحأ  همئـألا  رـشاعم 
یف لالغالاذا  نوملعی و  فوسف  مهرذف  هیا  مهریات  نم  هللا  دـنع  مظعا  یمد  مهکفـس  لیبس  کلذ  یلا  کل  سیل  هدـیکو  نبای  : دومرف
يرس هدیکو  نبا  ربخ ز  تحص  هب  هچنآ  هدیسر  نادیهش ***  ماما  رس  دش  نانسب  رگ  هولج  هچ  معن  نوحبـسی و  لسالـسلا  مهقانعا و 
 *** شتایح نامز  رد  هک  مدیدب  هزین  هب  يرس  هدیزگب  نارورس  شیادخ ز  هک  يرس  نامه  نآرق ***  توالت  رد  هک  مدیدب  هزین  هب 

هک يرس  هدیکم  ریـش  ياجب  ار  ادخ  لوسر  بل  شدهم ***  هنایم  رد  هک  مدیدب  هزین  هب  يرـس  هدیزون  وا  يوک  هب  ایند  تحار  میـسن 
کلم درب  ار ***  وا  مدقم  كاخ  هک  مدیدب  هزین  هب  يرس  هدیشک  هناش  لیئربج  همطاف و  هتسشب  زرکب ***  لیبسلس  ار ز  وا  يوسیگ 

هک هدـید  همه  زا  یفخم  ، نفد شمنک  ناهن  مرب  ین ***  زا  شمیابر  رد  هک  مدومن  لایخ  لد  هب  هدـیدب  هدـید  همرُـس  هچمه  کلف  هب 
همه نیا  نایم  میوگ  هک  تسین  حالص  هدیکو  نبای  ماخ  رکف  نیا  هب  راک  هچ  ار  وت  تفگ ***  نم  هب  دومن و  نایب  زجعم  بل  ناهگان 

نانس و كون  هب  مرس  رـشحم ***  فص  ات  هک  میـضار  دََرب  راذگ  یلو  هدیـسر  هچ  ترطاخ  هب  يراد  هچ  وت  رظندم  هک  رکـشل *** 
هک دـیوگب  هیفط  هب  یکی  هدیـسرن  نم  هب  نایماش  همه  ملظ  زونه  وج ***  افج  موق  دـننز  مگنـس  هک  راذـگ  ارم  هدـیپط  كاخ  هب  منت 
رب الط  تشط  نایم  رفاک ***  دحلم  نیعل  دـیزی  بوچ  زونه  هدینـشن  ار  دـیزی  فرح  هک  هدـنخ  هب  یکی  رـس ***  نیمه  تسیجراخ 

هدیربن يرس  افق  زا  یسک  رمش  ریغ  هب  نم ***  رس  ریغ  هب  نانس  رب  يرس  چیه  هتفرن  هدیسرن  نم  نابل 
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ریاصب باتک  رد  دش و  دهاوخ  روکذم  تلـص  نب  نایر  زا  ثیدح  نیا  ریظن  دـیوگ  فلؤم  داد  نم  هب  مهرد  یـس  متـساوخرب  نوچ  و 
هب هرجح  هک  دومرف  ترضح  نآ  متفر و  اضر  ماما  ترضح  لابقتـسا  هب  هیـسداق  ات  نم  دیوگ  یم  رـصن  یبا  نبا  هک  تسیورم  تاردلا 

رتهب نم  يارب  زا  نآ  هک  اریز  نوریب  زا  رگید  رد  دشاب و  زاب  ارـسناوراک  زا  رد  کی  دشاب و  هتـشاد  رد  ود  هک  ریگب  نم  يارب  زا  هیارک 
یم هچنآ  دمآ و  یم  نم  دزن  هب  ترضح  نآ  هداتسرف  ررکم  داتسرف و  نم  دزن  یفخصم  یگرزب و  هچقودنص  ترـضح  نآ  سپ  تسا 

رد مدوشگ و  ار  وا  نوـچ  میاـمن  تئارق  نآ  زا  هک  متـشادرب  ار  فحـصم  نآ  مدـش و  اـهنت  يزور  مدیرخـس  وا  يارب  زا  نم  تساوـخ 
تاود و سپ  مدیمهفن و  مدناوخ و  ار  اهنآ  دوبن و  رگید  ياهفحـصم  رد  هک  مدید  اهیتدایز  هروس  نآ  رد  مدرک و  رظن  نکی  مل  هروس 

لاوس ترضح  نآ  زا  نم  هک  نآ  زا  شیپ  میامن و  لاوس  ترضح  نآ  زا  هکنآ  يارب  مسیونب  ار  نآ  هک  مدومن  هدارا  متشادرب و  ذغاک 
رما ار  وت  نم  يالوم  هک  تفگ  دروآ و  یمتاخ  ینامـسیر و  یلیدنم و  دمآ و  رورـس  نآ  مداخ  مسیونب  ار  وا  هک  نآ  زا  شیپ  میامن و 
نانچ نم  مربب و  هک  یهدـب  نم  هب  متاخ  اب  امن و  رهم  ار  نآ  متاخ  نآ  هب  راذـگب و  لیدـنم  نآ  نایم  رد  ار  فحـصم  هک  تسا  هدومن 
داتفه یماسا  نکی  مل  هروس  رد  هک  تسا  روکذم  هاوفاو  هنسلا  رد  هک  يروهـشم  ثیدح  تسا  ثیدح  نیا  دیؤم  دیوگ  فلؤم  مدرک 

دنتـشاد نآ  هدارا  نایملاع  رورـس  نآ  ایوگ  دنتخادنا و  هروس  نآ  زا  ار  اهنآ  یماسا  ص )  ) يوبن تلحر  زا  دـعب  هدوب و  نیقفانم  زا  رفن 
نب یلع  هک  تسا  هدش  تیاور  یـشک  خیـش  زا  دندرگ و  علطم  نیفلاخم  ادابم  هک  ددرگن  علطم  هروس  نآ  نیماضم  زا  صخـش  نآ  هک 

مدوب و تافرع  رد  دوب  جـح  مسوم  هک  یتقو  تفگ  یم  دوخ  دوب و  هدرواین  نامیا  ع )  ) اضر ماما  تماـما  هب  ینعی  دوب  یفقاو  باـطخ 
رد دوب و  وا  اب  شمامعا  ینب  زا  یکی  دمآ و  هک  مدـید  ار  ترـضح  نآ  هاگان  دوب  هدومن  هبلغ  نم  رب  یگنـشت  متـشاد و  يدـیدش  بت 

هزوک نآ  بانج  نآ  دروآ و  یبآ  هزوک  تفر و  مالغ  نآ  سپ  مدیمهفن  نم  هک  تفگ  ینخس  دوخ  مالغ  هب  داتـسیا و  نم  يور  شیپ 
ربب نک و  بآ  رپ  ار  هزوک  رگید  راب  هک  دومرف  مالغ  نآ  هب  سپ  یمرک  عفد  يارب  تخیر  رس  رب  ار  نآ  یتدایز  دیماشآ و  تفرگ و  ار 

ماشایب و بآ  نیا  زا  تفگ  یلب  متفگ  يراد  بت  وت  تفگ  دروآ و  نم  يارب  ار  نآ  مـالغ  نآ  سپ  دـماشایب  هک  هدـب  ریپ  درم  نآ  هب  و 
زا هک  تسا  هدرک  تیاور  سواط  نب  هللادبع  زا  ًاضیا  ثیدـحلا  رخآ  یلا  دـش  عفر  نم  بت  هظحل  نامه  مسق  ادـخ  هب  مدـیماشآ و  نم 

ترـضح نآ  هک  مدرک  ضرع  بطر  زا  هناد  یـس  رد  یلب  دومرف  دیناروخ  رهز  وت  ردـپ  هب  دـلاخ  نب  ییحی  هک  مدیـسرپ  ترـضح  نآ 
زا مظعا  تسیکلم  دومرف  تسیک  ثدـحم  هک  مدیـسرپ  دوب  هدـش  بیاغ  وا  زا  ثدـحم  هک  دومرف  تسا  اهنآ  رد  رهز  هک  تسناد  یمن 

سپ ددرگ  رـضاح  دوش  هدرک  بلط  هک  تقو  ره  هک  تسین  نانچ  دنـشاب و  یم  همئا  اب  و  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  هک  لیئاکیم  لیئربج و 
هک تسا  هدرک  تیاور  اـشو  یلع  نب  نسح  زا  ینیلک  خیـش  دوب و  هدـنز  لاـس  دـص  دوب و  دـهاوخ  ینـالوط  وت  رمع  هک  دومرف  نم  هب 

نامه مدمآ  دورف  یلزنم  رد  مدـش  ورم  دراو  نوچ  مدوب  هدرب  یعاتم  دوخ  اب  مدوب و  یفقاو  زونه  هک  یتقو  رد  متفر  ناسارخ  هب  تفگ 
هب تسا  تفـص  نالف  هب  هک  هماج  نالف  هک  دـیامرف  یم  ع )  ) اضر نسحلاوبا  هک  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  هب  هنیدـم  لها  زا  يدرم  هظحل 

نانچ ما و  هدـش  دراو  تعاس  نیمه  رد  نم  هکنیا  لاـح  نم و  دورو  هب  تسا  هداد  ربخ  ار  ترـضح  نآ  یک  هک  متفگ  تسرف  نم  دزن 
رد هماج  نانچ  هک  دـیامرف  یم  ترـضح  نآ  تفگ  دـمآ و  هظحل  زا  دـعب  تشگرب و  درم  نآ  تسین  نم  دزن  رد  یئوگ  یم  هک  هماـج 

ریز رد  هک  مدید  مدرک  بلط  اجنآ  رد  نم  تسا  هچات  نالف  رد  عضوم  نالف 
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هکتـسا هدرک  تیاور  ع )  ) یـسوم ماـما  رتـخد  همیکح  زا  ًاـضیا  مداتـسرف  ترـضح  نآ  يارب  مدوب و  هدرک  شومارف  نم  دوب و  اـهعاتم 
دزنرد یسک  دیوگ و  یم  نخس  تسا و  هداتـسیا  دندومن  یم  همیه  نآ  رد  هک  هرجح  رد  رب  هک  مدید  ار  مردارب  ع )  ) اضر ماما  يزور 

یتیاکش لاوس و  تسا و  هدمآ  نم  دزن  هب  یئارهز  رماع  هک  دومرف  یئوگ  یم  نخس  هک  اب  نم  دیس  يآ  متفگ  نم  تسین  ترضح  نآ 
اب للاس  کی  تدم  ات  درک و  یهاوخ  بت  يونشب  ار  وا  زاوآ  رگا  هک  دومرف  مونشب  ار  وا  زاوآ  هک  مهاوخ  یم  نم  دیس  يا  متفگ  دراد 

کی ات  مدینـش و  ریفـص  دننام  یئادص  مداد  شوگ  نوچ  هدب  شوگ  هک  دومرف  مونـشب  مهاوخ  یم  هک  مدرک  ضرع  دوب  یهاوخ  بت 
متفر نومام  دزن  هب  يزور  هک  تسا  هدومن  تیاور  یمـشاه  دمحم  نب  هللادبع  زا  هر  هیوباب  نبا  مدوب  خـب  رد  مدوب و  بت  بحاص  لاس 
یبیبط هب  ار  دوخ  سپ  میدروخ  ماعط  رگیدکی  اب  دـیبلط و  ماعط  دـیناشن و  دوخ  شیپ  رد  ارم  دوب و  هدومن  تولخ  ار  سلجم  نومام  و 
يارب زا  هک  هیثرم  نآ  اـم  يارب  زا  ناوخب  هک  دومن  رما  دوب  هدرپ  نآ  سپ  رد  یـسک  دندیـشک و  هدرپ  هک  دومن  رما  میدومن و  وبـشوخ 
تیب لها  نم و  تیب  لها  هللادبع  يا  تفگ  تسیرگ و  نومام  دناوخ  رعـش  کی  سک  نآ  هتفگ و  تسنوفدـم  سوط  رد  هک  سک  نآ 

نآ زا  هک  میامن  لـقن  یثیدـح  وت  يارب  زا  هک  مسق  ادـخ  هب   (1) يدومن بصن  ار  اـضر  نسحلاوبا  ارچ  هک  دـنیامن  یم  تمـالم  ارم  وت 
مهیلع نیـسحلا  نب  یلع  دمحم و  رفعج و  یـسوم و  وت  ناردپ  دزن  رد  موش  وت  يادف  متفگ  مدما و  وا  دزن  هب  نم  يزور  یئامن  بجعت 

تسا و وت  دزن  ار  ناشیا  ملع  یناشیا و  ثراو  یصو و  وت  دوب و  تمایق  زور  ات  دمآ  دهاوخ  هچنآ  تسا و  هتشذگ  هچنآ  عیمج  مالسلا 
ررکم تسا  رتزیزع  نم  دزن  رد  منازینک  ریاـس  زا  هک  نم  زینک  هیرهاـظ  هک  متفگ  تسیچ  وـت  تجاـح  تفگ  تسا  یتجاـح  وـت  هب  ارم 

هک شابم  ناسرت  هک  دومرف  دوشن  طقس  شدنزرف  رگید  هک  دیئامرفب  یجالع  تسا  هلماح  لاحلا  هدش و  طقس  شدنزرف  هدش و  هلماح 
يدایز کچوک  تشگنا  شتـسار  تسد  رد  شردام و  هب  دـشاب  قلخ  نیرت  هیبش  هک  دـیئاز  دـهاوخ  يرـسپ  هکلب  دـش  دـهاوخن  طقس 

نیرت هیبش  هک  دیئاز  يرـسپ  هتریهاز  سپ  ریدق  ءیـش  لک  یلع  هللا  نا  دهـشا  متفگ  دوخ  اب  سپ  دشابن  هخیوآ  زین  نآ  هک  دوب  دهاوخ 
تفص نامه  هب  دوب  دایز  تشگنا  دوب  هدومرف  ترضح  نآ  هک  وحن  نامه  هب  شپچ  ياپ  شتـسار و  تسد  رد  شردام و  هب  دوب  مدرم 

هک تسا  هدرک  تیاور  یـسوم  نب  قحـسا  زا  ًاضیا  يدـهع و  تیالو  هب  وا  ندرک  بصن  دـیامن  تمالم  ارم  هک  دـناوت  یم  یـسک  سپ 
دندومن یم  تعیب  تفالخ  هب  وا  هب  مدرم  داهن و  مان  نینمؤملاریما  ار  دوخ  دوب و  هدرک  جورخ  هکم  رد  رفعج  نب  دـمحم  مع  هک  یتقو 

مامتا هب  رما  نیا  امنم  دوخ  ردارب  ردپ و  بیذکت  مع  نیا  هک  دومرف  هک  مدوب  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  نم  دـمآ و  وا  دزن  هب  ترـضح 
دمآ يدولج  ینامز  كدنا  هب  میدش و  هنیدم  هناور  میدمآ و  نوریب  بانج  نآ  تمدخ  رد  زین  نم  دمآ و  نوریب  سپ  دیـسر  دـهاوخن 

ار دوخ  تفر و  الاب  ربنم  رب  دیـشوپ و  یهایـس  سابل  دـیبلط و  ناما  يدولج  زا  رمالا  رخا  تخاس و  مزهنم  ار  وا  درک و  هبراحم  وا  اـب  و 
تفای و تافو  ناجرج  رد  تفر و  ناسارخ  بناج  هب  تسین و  یقح  نآ  رد  ارم  دراد و  نومام  هب  قلعت  رما  نیا  هک  تفگ  دومن و  علخ 

نآ تمدـخ  هب  عادو  يارب  متـشاد  قارع  هب  نتفر  هدارا  هک  یتـقو  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  تلـص  نب  ناـیز  زا  هیوباـب  نبا  ًاـضیا 
شدوخ ياهماج  زا  ینهاریپ  هک  دومن  مهاوخ  سامتلا  میامن  عادو  ار  ترـضح  نآ  نوچ  هک  ما  هداد  رارق  نینچ  دوخ  اب  متفر و  رورس 

عادو ار  ترـضح  نآ  نوچ  مزاسب و  رتشگنا  منارتخد  يارب  زا  هک  مریگ  یم  ترـضح  نآ  لام  زا  زین  مهرد  دنچ  دیامرف و  اطع  نم  هب 
متفر نوریب  نوچ  مدومن و  شومارف  اهنآ  زا  هک  دومن  هبلغ  نم  رب  رورس  نآ  تقرافم  زا  هودنا  هیرگ و  نانچ  مدومن 
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ارم بلطم  ود  ره  دندوب و  ربخاب  نم  نطاب  نونکم  زا  رورس  نآ  ایوگ  متـشگرب  نوچ  متـشگرب  نم  درگرب  هک  داد  زاوآ  ارم  بانج  نآ 
هک متـشاد  نیا  شهاوخ  متـشون و  هضیرع  متـشاد و  کش  ترـضح  نآ  هرابرد  نم  هک  تسا  نیا  یطنزب  تیاور  قفاوم  دندروآ و  رب 

لاوس نارق  ززا  هیارس  زا  مدیسر  بانج  نآ  تمدخ  هب  نوچ  هک  مداد  رارق  نینچ  دوخ  اب  مور و  رورـس  نآ  تمدخ  هب  دهد و  نذا  ارم 
هب وت  ندمآ  یئایب  نم  دزن  هب  هک  يدوب  هدومن  شهاوخ  هچنآ  كایا  هللا و  انافاع  هک  نومـضم  نیا  هب  باوج  دیـسر  نم  هب  سپ  میامن 

یلاعت هش  نآ  مهدب و  نذا  ار  وت  تقو  نیا  رد  هک  تسین  رسیم  ارم  دنا و  هتفرگ  گنت  ار  رما  هورگ  نیا  تسا و  بعـص  رایـسب  نم  دزن 
هب نم  هک  مسق  ادـخ  هب  دوب و  هتـشون  ار  همه  مدوب  هداد  رارق  دوخ  رطاوخ  رد  نم  هک  تاـیآ  نیا  زا  باوج  داد و  مهاوـخ  نذا  نیا  زا 
زا دعب  هکنآ  ات  دوب  دـهاوخن  نم  باوج  نیا  هک  متفگ  مدومن و  بجعت  دیـسر  نم  هب  هتـشون  نآ  هک  لوا  رد  مدرکن  هراشا  هجو  چـیه 

ترضح نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یطنطب  زا  ًاضیا  تسا و  هتشون  ار  اهنآ  ببـس  هچ  هب  ترـضح  نآ  هک  متـسناد  مدش و  تفتلم  نآ 
زا رتشیب  هکنآ  ات  مدـنام  اجنآ  رد  بش  متفر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  مدـش و  راوس  نآ  رب  نم  نم و  دزن  هب  داتـسرف  ياپ  راهچ  (ع )
هک مدرک  ضرع  نم  تشگرب  هنیدم  هب  هک  یناوتن  لاحلا  هک  مناد  یم  نانچ  هک  دومرف  مزیخرب  هک  مدرک  هدارا  نوچ  تشذگ و  بش 

زینک سپ  منک  یم  نینچ  مدرک  ضرع  ادـخ  ناـما  رد  ورب  ادرف  ناـمب و  اـم  شیپ  رد  بشما  هک  دومرف  تسا  نینچ  یلب  موش  وت  يادـف 
ناـمه زادـنیب و  وا  يور  رب  مباوخ  یم  وا  يور  رب  هک  ارم  فاـحل  نارتـسگب و  وا  يارب  رواـیب و  ارم  شارف  هک  دومرف  دـیبلط و  ار  دوخ 

قح هدـش و  رـسیم  نم  يارب  زا  بشما  هچ  نآ  لثم  تسا  هدـش  رـسیم  هک  يارب  هک  متفگ  دوخ  اب  نم  راذـگب  وا  رـس  ریز  رد  ارم  شلاب 
تـسا هدادـن  ام  باحـصا  زا  يدـحا  هب  هک  تسا  هدومرف  تمارک  يرخف  تسا و  هدومن  اطع  یمیظع  هلزنم  شدوخ  دزن  رد  ارم  یلاـعت 

یم شدوخ  فاـحل  رد  ارم  دـنارتسگ و  یم  نم  يارب  ار  دوـخ  شارف  موـش و  راوـس  نآ  رب  هک  دتـسرف  یم  ار  دوـخ  ياـپ  راـهچ  ماـما 
یم ار  تالایخ  نیا  دوخ  اب  نم  تسا و  هدشن  رسیم  اهنیا  لاثما  یـسک  يارب  دراذگ و  یم  نم  رـس  ریز  رد  ار  شدوخ  شلاب  دناباوخ و 

هب ع )  ) نینمؤملاریما دـش و  راـمیب  ناـحوص  نب  هعـصعص  هک  یتـقو  رد  دـمحا  يا  هک  دومرف  سپ  دوـب  هتـسشن  ترـضح  نآ  مدرک و 
یئامن للذت  ادخ  يارب  دـنکن و  لیم  ندرک  رجف  هب  وت  سفن  هک  دـیاب  سپ  درک  یم  رخف  نامدرم  رب  نآ  ببـس  هب  وا  دـمآ و  شتدابع 
رورـس نآ  رما  رد  مدرم  دومن  تافو  ع )  ) یـسوم ماما  هک  یتقو  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریثک  نبا  ًاـضیا  تفر و  تساوخرب و  یـسپ 

یم ار  هیآ  نیا  متفرگ و  يزیچ  دوخ  لد  رد  مدروخ و  رب  ع )  ) اضر ماما  تمدخ  هب  متفر و  جـح  هب  لاس  نآ  رد  نم  دـندومن و  فقوت 
هک مسق  ادخ  هب  هک  دومرف  تشذگ و  هدنهج  قرب  دننام  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هک  مدـید  هاگان  هعبتن  ًادـحاو  انم  ًارـشبا  هک  مدـناوخ 
وت هک  دومرف  وت  يوسب  ادـخ و  يوس  هب  منک  یم  یهاوخ  رذـع  هک  متفگ  نم  یئاـمن  نم  تعباـتم  هک  وت  رب  تسبجاو  رـشب و  نآ  منم 

ثعـشا نب  دمحم  نب  رفعج  نب  سابع  تفگ  هک  دنا  هدرک  تیاور  اشو  زا  همغلا  فشک  بحاص  هیوباب و  نبا  ًاضیا  يدش و  هدـیزرمآ 
ادابم هک  دنازوسب  ندناوخ  زا  دعب  دسر  یم  بانج  نآ  هب  ضیارع  زا  هچ  ره  هک  منک  ضرع  ترضح  نآ  هب  هک  دومن  شهاوخ  نم  زا 

ره هک  وگب  تبحاص  هب  هک  دومرف  میامن  راهظا  نم  هکنآ  زا  شیپ  مدیـسر  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نم  نوچ  دـتفا و  یـسک  تسد  هب 
هتـشون یئاهزیچ  دینازوس  یم  ار  اهنآ  ترـضح  هک  اه  همان  نآ  رد  ایوگ  دـیوگ  فلؤم  منازوس  یم  مناوخ  یم  ار  وا  همان  نم  هک  هاگ 

هک دندومن  فرط  رب  دندینازوس و  ار  اهنآ  رورس  نآ  اذهل  دش  یم  دراو  یتیذا  يررـض و  نیماضم  نآ  زا  ناشیا  نایعیـش  هب  هک  دندوب 
ثعاب دوشن و  عقاو  نادناعم  تسد  هب 
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لها يوس  هب  دوب  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  لوسر  هک  يوادیـص  رهـصم  نب  سیق  ار  لعف  نیا  هچنانچ  ددرگن  ناـشیا  ررـض  تیذا و 
دنداتسرف هفوک  هب  ار  دوخ  رادافو  باحصا  زا  رفن  هس  ءادهشلا  دیس  ترـضح  هک  تسا  نیا  كانزوس  هعقاو  نآ  تیفیک  دومن و  هفوک 

هللادبع میود  دوب و  لیقع  نب  ملسم  لوا  دیسر  رورس  نآ  هب  البرک  يارحـص  هب  ترـضح  نآ  دورو  زا  لبق  رفن  هس  ره  تداهـش  ربخ  و 
دندومن هناور  ار  وا  دنتـشون و  هفوک  لها  هب  همان  رورـس  نآ  دوب  يوادیـص  رهـصم  نب  سیق  میـس  دوب  رورـس  نآ  یعاضر  ردارب  رطقی 

دادـن وا  هب  دومن و  هراپ  هراـپ  ار  هماـن  دریگب  ار  رورـس  نآ  هماـن  هک  تساوخ  تفرگ و  ار  وا  ریمن  نب  نیـصح  دیـسر  هیـسداق  هب  نوچ 
رسپ و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نایعیش  زا  يدرم  نم  تفگ  یتسیک  وت  هک  دیسرپ  دایز  نبا  داتسرف  دایز  نبا  دزن  هب  ار  وا  ریمن  نب  نیصح 

هدومن جرد  همان  نآ  رد  هچ  نآ  رب  يوشن  علطم  وت  هکنآ  يارب  تفگ  يدومن  هراپ  ار  همان  ارچ  تفگ  نوعلم  نآ  مشاب  یم  ناراوگرزب 
یتعامج يارب  زا  دوب  هتشون  ع )  ) نیـسح ماما  ار  همان  تفگ  يدوب  هدروآ  هک  يارب  زا  دوب و  هتـشون  هک  ار  همان  تفگ  دایز  نبا  دندوب 

ار ناـشیا  یماـسا  اـت  مراد  یمن  رب  وت  زا  تسد  تفگ  دـش و  بضغ  رد  داـیز  نبا  مناد  یمن  ار  ناـشیا  ياـهمان  نم  هک  هفوـک  لـها  زا 
وت مهد  یمن  ربخ  سپ  لوا  اما  تفگ  سیق  میامن  یم  هراپ  هراپ  ار  وت  الاو  یئوگب  نیـسح  ماما  هب  ازـسان  يور و  الاب  ربنم  رب  اـی  یئوگب 

ترضح رب  دورد  دومن و  ار  یهلا  يانث  دمح و  تفر و  الاب  ربنم  رب  سیق  سپ  مروآ  یم  اجب  سپ  یناث  بلطم  اما  ناشیا و  ءامسا  هب  ار 
شردپ و دایز و  نبا  داتـسرف و  نیـسح  ماما  و  ع )  ) نینمؤملاریما رورـس و  نآ  تیب  لها  رب  رامـشیب  تاولـص  داتـسرف و  یهانپ  تلاسر 

عـضوم نـالف  رد  ار  ترـضح  نآ  هفوـک و  لـها  يوـس  هب  رورـس  نآ  کـیپ  منم  مدرم  يا  تفگ  دـعب  دوـمن و  نعل  ار  هیما  ینب  ریاـس 
حلاص نآ  هک  دومن  رما  دـید  وا  زا  قیرط  نیا  دایز  نبا  نوچ  دباتـشب  وا  تمدـخ  هب  دـیامن  رورـس  نآ  يرای  دـهاوخ  هک  ره  متـشاذگ 

تـسا هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  دندومن و  هراپ  هراپ  ار  وا  دعب  دیدرگ  دروخ  وا  ياضعا  دـنتخادنا و  ریز  هب  رـصق  يالاب  زا  ار  یقتم 
زونه تسکـش و  مه  رد  برـض  نآ  زا  وا  ياهناوختـسا  دندوب و  هتـسب  ار  وا  ياهناش  هک  یتلاح  رد  دـنتخادنا  نیمز  يور  رب  ار  وا  هک 

راونالا راحب  باتک  زا  دومن و  ادـج  ندـب  زا  ار  مولظم  نآ  رـس  دوب  ریمع  رـسپ  کلملادـبع  ار  وا  هک  يدرم  هک  دوب  یقاـب  وا  رد  یقمر 
ملاع دـنوادخ  هاگرد  هب  دـیدرگ و  نایرگ  دیـسر  ع )  ) نیـسح ماـما  ترـضح  هب  دنمتداعـس  نآ  تداهـش  ربخ  نوچ  هک  هدـش  تیاور 

هعـساو تمحر  رد  ام  نایعیـش  ام و  نایم  رد  امن  عمج  یئوکین و  لزنم  دوخ  دزن  رد  نم  نایعیـش  نم و  ناـیم  هدـب  رارق  هک  درک  ضرع 
رورـس نآ  يادـف  ار  دوخ  ناج  اروشاع  زور  رد  هک  یهایـس  مـالغ  قح  رد  هعیـش  يا  یلب  یئاـناوت  زیچ  همه  رب  وت  هک  یتسرد  هب  دوخ 

نآ تماما  هب  عطق  نم  هک  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اشو  یلع  نب  نسح  زا  هیوباب  نبا  ًاضیا  دندومن و  ءاعد  وا  قح  رد  زین  دندومن 
متشاذگ و دوخ  نیتسآ  رد  هتشون و  یباتک  رد  ار  اهنآ  مدرک و  عمج  شراوگرزب  ناردپ  ثیداحا  زا  دنچ  لئاسم  متـشادن و  ترـضح 

دندوب هتسشن  هک  مدید  اجنآ  رد  ار  یهورگ  مدیسر  هناخ  رد  هب  نوچ  میامن  ناحتما  ار  وا  هکمنآ  يارب  ترـضح  نآ  هناخ  رد  هب  متفر 
یباذـع هاگان  موش  لخاد  ترـضح  نآ  رب  مناوت  هنوگچ  هک  مدوب  رکف  رد  متـسشن و  اهنآ  اب  زین  نم  دـنتفگ  یم  نخـس  رگیدـکی  اب  و 

منم هک  متفگ  متساوخرب و  نم  يدادغب  سایلا  رتخد  رـسپ  اشو  یلع  نب  نسح  تسیک  تفگ  تشاد و  تسد  رد  هتـشون  دمآ و  نوریب 
نم لئاسم  عیمج  باوج  هک  مدـید  متفر  يرانک  هب  هتفرگ  ار  وا  نم  مهد  وت  هب  ار  هتـشون  نیا  هک  مرومام  هک  تفگ  تسیچ  وت  بلطم 

اجنآ رد 
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هب هعقر  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اشو  زا  ًاضیا  مدرک و  كرت  ار  فقو  مدومن و  بانج  نآ  تماما  رب  عطق  دوب  هدش  هتـشون 
متشون و باوج  رد  نم  تسرفب  نم  يارب  زا  رهش  نالف  لمع  زا  تفصن  ام  هماج  نالف  هک  دوب  هداتسرف  دوخ  مالغ  اب  دوب و  هتـشون  نم 

دزن هک  تفگ  تشگرب و  مالغ  نآ  مسانش  یمن  ما و  هدیدن  ار  وا  زگره  نم  تسین و  نم  دزن  رد  هماج  نانچ  هک  متفگ  هداتسرف  نآ  هب 
يدرم دوب و  دـهاوخ  وـت  دزن  هک  نک  بلط  تفگ  دـمآ و  میـس  هبترم  تسین  متفگ  مدـینادرگرب و  ار  نآ  نم  نک  سـسجت  تسه  وـت 

نم ياـهعاتم  همه  ریز  رد  مدرک  سـسجت  متـساوخرب و  مدوب  هدرک  شومارف  نم  مشورفب و  ار  اـهنآ  هک  دوـب  هداد  نم  هب  دـنچ  هماـج 
تـسا اجنآ  رد  تسام  دومرف  ترـضح  نآ  هچنآ  هک  مدـید  مدرک  هظحالم  ار  نآ  نوچ  دوب  نآ  رد  درم  نآ  ياهماج  هک  دوب  يدـبس 

نم تفر و  یم  جح  هب  ترضح  نآ  یتقو  هک  تسا  هدرک  تیاور  بانج  نآ  باحصا  یکی  زا  دیفم  خیش  ًاضیا  مداتسرف و  متـشادرب و 
دومرف هدرک  رظن  هوک  نآ  هب  دیـسر و  دـنیوگ  یم  عراق  ار  نآ  تسهار و  پچ  رد  هک  یهوک  هب  نوچ  مدوب و  بانج  نآ  تمدـخ  رد 

دیـسر و عضوم  نآ  هب  نوراه  سپ  تسیچ  ترـضح  دارم  هک  میتسنادن  ام  دش و  دهاوخ  هراپ  هراپ  نآ  هدـننک  بارخ  عراق و  یناب  هک 
هکم زا  نوچ  دـنزاسب و  یـسلجم  هوـک  نآ  يـالاب  رب  وا  يارب  هک  دوـمن  رما  ار  ییحی  نب  رفعج  تفر و  ـالاب  هوـک  نآ  هب  دـمآ و  دورف 

تـسا هدرک  تیاور  رفاسم  زا  ًاضیا  دـندرک و  هراپ  هراپ  ار  وا  دیـسر  قارع  هب  نوچ  دـننک و  بارخ  ار  نآ  هک  درک  رما  دومن  تعجارم 
هک دومرف  نم  هب  ترضح  نآ  دوش  عقاو  هبراحم  رگید  زور  هک  دوب  انب  دمآ و  رفعج  نب  دمحم  هبراحم  هب  بیسم  نب  نوراه  نوچ  هک 

دسرپب وت  زا  رگا  دش و  دنهاوخ  هتشک  وت  باحـصا  دش و  یهاوخ  مه  نم  يور  نوریب  رگا  هک  ورم  نوریب  ادرف  هک  وگب  دمحم  هب  ورب 
نوریب ادرف  موشب  وت  يادـف  متفگ  متفر و  دـمحم  دزن  هب  نم  هک  دـیوگ  یم  رفاسم  مدـید  باوخ  هب  وگب  یئوگ  یم  اجک  زا  ار  نیا  هک 

رد تفگ  هتـسناد  یئوگ و  یم  اجک  زا  وت  ار  نیا  تفگ  دـنوش  یم  هتـشک  تباحـصا  يدرگ و  یم  مهنم  يور  یم  نوریب  رگا  هک  ورم 
شباحـصا دـش و  مدـهنم  تفر و  نوریب  رگید  زور  دـنیب و  یم  اهباوخ  نینچ  دـباوخ و  یم  هتـسشن  نوک  اب  هدـنب  تفگ  مدـید  باوخ 

هلماح نم  هجوز  مدمآ  نوریب  نوچ  هک  مدرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  هزمه  نب  دمحا  زا  ًاضیا  دندش و  هتـشک 
متفگ نک  مان  رمع  ار  وا  دش و  دهاوخ  دلوتم  وت  يارب  يرـسپ  هک  دومرف  دیامرف  تمارک  نم  هب  يرـسپ  ملاع  دنوادخ  هک  نک  اعد  دوب 

نک و مان  رمع  ار  وا  هتبلا  هک  دومرف  دنهن  مان  یلع  ار  وا  دـش  دـلوتم  نوچ  هک  ما  هدرک  شرافـس  ملها  هب  ما و  هداهن  مان  یلع  ار  وا  نم 
موسوم رمع  هب  ار  وا  نم  دـندینادرگ  موسوم  یلع  هب  ار  وا  تسا و  هدـش  دـلوتم  نم  يارب  يرـسپ  هک  مدـید  متـشگرب  هفوـک  هب  نوـچ 

تقو نآ  رد  درک  میهاوخن  لوبق  ام  دنیوگب  وت  هرابرد  هک  ینخـس  ره  نیا  زا  دـعب  دـنتفگ  دـندمآ و  نم  دزن  ناگیاسمه  سپ  میتخاس 
دارم هک  متسناد  تقو  نآ  رد  درک  میهاوخن  لوبق  ام  دنیوگب  وت  هرابرد  هکینخس  ره  نیا  زا  لاح  حالص  ترضح  نآ  دارم  هک  متسناد 

نآ نس  صوصخ  رد  یطنزب  دمحا  نم و  هک  تسا  هدومن  لقن  نارهم  نب  لیعامسا  زا  ًاضیا  تسا  هدوب  نم  لاح  حالـص  ترـضح  نآ 
میسرب بانج  نآ  تمدخ  هب  نوچ  هک  تفگ  نم  اب  دمحا  میدیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ءابرح  رد  میتفگ و  یم  نخـس  ترـضح 

نآ رب  نوـچ  مدرک  یم  شوـمارف  منکب و  ار  لاوـس  نیا  متـساوخ  یم  نم  هک  اریز  میاـمن  لاوـس  شکراـبم  نس  زا  هک  رواـیب  نم  داـیب 
یس هک  درک  ضرع  تسا  هتشذگ  وت  رمع  زا  لاس  دنچ  هک  دومرف  درک و  دما  بناج  هب  ار  ور  میدرک  مالـس  میدش و  لخاد  ترـضح 
ورم رد  ام  هک  تسا  هدرک  تیاور  اشو  یلع  نب  نیـسح  زا  ًاضیا  تسا و  هتـشذگ  نم  رمع  زا  لاـس  جـنپ  لـهچ و  هک  دومرف  لاـس  هن  و 

دزن رد  هیفقاو  زا  يدرم  میدوب و 
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هبنشجنپ و هبنـشراهچ و  دینادرگ و  ینارون  ارم  لد  یلاعت  قح  مدوب و  وت  لثم  زین  نم  سرتب و  ادخ  زا  هک  متفگ  درم  نآ  هب  نم  دوب  ام 
رما نیا  رب  لیلد  هک  دـیامنب  وت  هب  يزیچ  باوخ  رد  هک  هاوخب  ادـخ  زا  روآ و  اجب  زامن  تعکر  ود  نک و  لسغ  ریگب و  هزور  ار  هعمج 

دنا و هدروآ  نم  هناخ  هب  میامن  توعد  ار  نآ  نم  هکنآ  زا  شیپ  ترضح  نآ  زا  هعقر  هک  مدید  متشگرب  دوخ  هرجح  هب  نوچ  دشاب و 
زا نک و  دمح  ار  ادـخ  متفگ  مداد و  ربخ  ار  وا  متفر و  درم  نآ  دزن  سپ  رما  نیا  هب  نک  توعد  ار  درم  نآ  هک  تسا  هتـشون  اجنآ  رد 

دـندوب و هدرب  نم  هناـخ  هب  مدرگرب  هناـخ  هب  نم  هکنآ  زا  شیپ  نسحلاوـبا  زا  هتـشون  هک  متفگ  وا  هب  هبترم  دـص  نک  بـلط  ار  ریخ  وا 
اج هب  سپ  دنادرگ  نشور  ار  وت  لد  یلاعت  قح  هک  مراودـیما  نم  میتسه و  نآ  رد  ام  هک  يرما  هب  مهد  ربخ  ار  وت  نم  هک  دوب  هدومرف 

هعاطلا ضرتفم  ماما  وا  هک  مهد  یم  تداهش  هک  تفگ  دمآ و  نم  دزن  هبنـش  زور  حبـص  رد  سپ  متفگ  وت  هب  هک  ار  هزور  زامن و  روآ 
ادخ هب  میهاربا  يا  هک  دومرف  دمآ و  نم  دزن  هب  باوخ  رد  ترـضح  نآ  هتـشذگ  بش  رد  تفگ  دش  مولعم  وت  رب  اجک  زا  متفگ  تسا 

مدرک ضرع  ترـضح  نآ  هب  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  لاله  رمع  نب  دـمحا  زا  ًاضیا  درک و  یهاوخ  تشگزاـب  قح  هب  وت  هک  مسق 
ار ادـخ  هک  یتـسرد  هب  تسین و  وا  بناـج  زا  یکاـب  نم  رب  هک  دومرف  دیـشرلا  نوراـه  ینعی  هقر  بحاـص  زا  مسرت  یم  وـت  رب  نم  هک 
هک هچوم  هب  ینعی  شدوخ  تاقولخم  نیرت  فیعـض  هب  تسا  هدومن  ظفح  ار  نآ  یلاعت  قح  دـیور و  یم  الط  نآ  زا  هک  تسه  يدالب 
نآ هک  مدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  دیـسر  نم  هب  ثیدح  نیا  نوچ  هک  دیوگ  یم  اشو  دناوت  یمن  دـسرب  زین  نایرگ و  دـهاوخ  لیف  رگا 
هب هیبش  دنتسه  گرزب  تسا و  اه  هچروم  اجنآ  رد  دیور و  یم  الط  نیمز  نآ  زا  تبت و  خلب و  هنایم  رد  هک  دومرف  تسا  اجک  رد  دالب 

دنور و یم  نوریب  اه  هچروم  نآ  بش  رد  رگید و  یناویح  ياج  هچ  دیرپ  دـناوت  یمن  اجنآ  رد  غرم  تسه و  هدـق  اهنآ  قلح  رب  گس 
تعرس هب  یناویح  چیه  دنیامن و  عطق  هار  خسرف  یس  یبش  ره  رد  هک  دنوش  راوس  نابسا  رب  مدرم  هک  دشاب  اسب  دنیآ و  یم  نوریب  زور 

ار ناشیا  دنـسر  یم  ناشیا  هب  اه  هچروم  رگا  دـنیآ و  یم  نوریب  دـنراد و  یم  رب  ار  اهالط  نآ  دـنور و  یم  نیمز  نآ  هب  تسین و  اهنآ 
اهنآ دنزادنایب و  ناگچروم  نآ  هار  رد  یتشوگ  هک  دشاب  اسب  دنا و  هیبش  داب  هب  راتفر  تعرس  رد  ناگچروم  نآ  دننک و  یم  هراپ  هراپ 

تیاور ییحی  نب  ناوفص  زا  ًاضیا  دننک و  یم  هراپ  هراپ  نابسا  اب  ار  اهنآ  دنسر  یم  ناشیا  هب  رگا  دنزاسب و  لوغـشم  تشوگ  نآ  هب  ار 
یئاج رد  هک  داتفا  یـصخش  رب  ام  رذـگ  هک  میتفر  یم  یهار  هب  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  یعمج  اب  يزور  هک  تسا  هدرک 

رد هک  درم  نیا  هک  يدینش  هک  مدرک  ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  هب  نم  تسنایـضفار  ماما  نیا  هک  تفگ  صخـش  نآ  دوب و  هتـسشن 
نآ هناخ  رد  شتآ  دـش  بش  نوچ  ار و  نامیا  دـنادرگ  یم  لماک  هک  تسا  نمؤم  درم  نیا  یلب و  دومرف  تفگ  هچ  دوب  هتـسشن  اـجنیا 
نآ شیپ  رد  مامت  للذت  عوضخ و  اب  هک  مدـید  رگید  زور  دـندرب و  نادزد  دوب  هدـنام  یقاب  شعاتم  زا  هچنآ  تخوسب و  هداتفا و  درم 
یم لـماک  هک  تسا  نمؤم  درم  نیا  ناوفـص  يا  هک  دوـمرف  دـنداد و  وا  هب  يزیچ  هک  دوـمن  رما  باـنج  نآ  تسا و  هتـسشن  راوـگرزب 

هچ رگا  رما  لوا  رد  هک  دنشاب  یم  نایعیش  ناتـسود و  زا  یـضعب  دیوگ  فلؤم  يدید  هک  دوب  نیا  وا  لاح  حالـص  ار و  نامیا  دنادرگ 
بابسا زا  یببس  هب  ناشیا  تبقاع  رما  رخآ  رد  نکیل  تسین  ناشیا  ناش  اب  بسانم  هک  دوش  یم  رداص  ناشیا  زا  رادرک  لاعفا و  یـضعب 

رـس هنوگچ  فارـش  لزنم  رد  هک  ار  یحایر  دیزی  نبرح  تیاکح  يرادـن  رطاوخ  هب  رگم  دـیوش  یم  راربا  رایخا و  زا  دوش و  یم  وکین 
فوخ هب  ار  ربمغیپ  دالوا  نابحم و  ناتسود و  ياهلد  دومن و  تعنامم  هنیدم  هب  نتفر  زا  ار  رورس  نآ  تفرگ و  سان  فرشا  نآ  رب  هار 

ار نایملاع  رورس  نآ  هنامولظم  هثاغتسا  يادص  هک  یعتقو  اروشاع  زور  رد  منکیلو  دنکفا 
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رود دعـس  رمع  يودرا  زا  نوچ  هک  تسا  هدـش  دراو  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  دـیدرگ و  ناور  رورـس  نآ  تمدـخ  هب  هناـبات  یب  دـینش 
ندـعم نآ  دـیلام  كاخ  رب  تروص  رورـس  نآ  يور  شیپ  رد  دـیدرگ و  هدایپ  دوخ  بسا  زا  دیـسر  بیرغ  ماما  کیدزن  هب  دـیدرگ و 
متـسه یـسک  نآ  نم  يالوم  ای  درک  ضرع  رح  بارتلا  نع  کسار  عفرا  خیـش  ای  دندومرف  دید  لاونم  نیدب  ار  وا  نوچ  اخـس  دوج و 

متشادن نامگ  نکیلو  ناکم  نیا  رد  وت  رب  متفرگ  گنت  مدومن و  یهارمه  وت  اب  يدرگرب و  هنیدم  هب  هک  متشاذگن  مدش و  وت  عنام  هک 
امش دنیامن  یم  راتفر  نینچ  وت  اب  متسناد  یم  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنیامن و  یم  راوخ  ار  وت  دنیامن و  راتفر  نینچ  وت  اب  موق  نیا  هک 

رورـس ونآ  دـش  دـهاوخ  لوبق  نم  هبوت  ایآ  ما  هدـش  بکترم  هک  یلامعا  نیا  زا  میامن  یم  هبوت  لاح  عوجر و  زا  میدومنن  تعناـمم  ار 
هبراحم ایقشا و  نآ  ندومن  هظعوم  مندش و  صخرم  زا  دعب  دنمتداعس  رح  تایاور  زا  یـضعب  قفاوم  کیلع و  هللا  بوتی  معن  دندومرف 

امک رح  تنا  معن و  دـندومرف  رورـس  نآ  هللا  لوسر  نبای  ینع  تیـضرا  درک  ضرع  دومن و  مولظم  ماما  بناج  هب  ور  ناشیا  هب  ندومن 
تفاکش وا  هنیـس  هک  دندز  وا  هنیـس  رب  هزین  تایاور  زا  یـضعب  قفاوم  هک  دومن  رارـشا  اب  هلتاقم  ردقنآ  رادمان  رح  سپ  کما  کتمتس 

یم وا  ياهگر  زا  نوخ  هک  یتلاح  رد  دـندمآ  وا  نیلاب  هب  ترـضح  نآ  سپ  ینکردا  هللا  لوسر  نبای  هک  دروآ  رب  داـیرف  تقو  نآ  رد 
هک دوب  یلامتسد  نامه  نیا  دنتسب  وا  تحارج  رب  لامتسد  هرخالا و  ایندلا و  یف  تیمس  امک  رح  تنا  رح  ای  خب  خب  دندومرف  تخیر و 
رح رس  رب  لتامتسد  نامولظم  دیس  هعیـش  يا   (1) دشن نکمم  ار  وا  دش و  يراج  رح  رـس  زا  نوخ  ار  وا  درادرب  تساوخ  لیعامـسا  هاش 

دوب هداتفا  كاخ  يور  رب  بیرغ  مولظم  نآ  هک  یتقو  رد  ایادخ  درک  رود  يو  زا  كاخ  دنتشادرب و  كاخ  يور  زا  ار  وا  رس  دنتـسب و 
هزین و مخز  داتـشه  دصکی و  ریت و  مخز  رازه  راهچ  دروم  شرطعم  رونم  سدقم  ندب  دوب و  حورجم  اج  دنچ  شرونم  سدـقم  رـس  و 

دمحم زا  ًاضیا  دومن و  يراتسرپ  يرادلد و  ار  وا  نابرهم  مادک  هتشادرب و  كاخ  يور  زا  ار  وا  سدقم  رـس  زوسلد  مادک  دوب  ریـشمش 
دوـخ دـهعیلو  ار  باـنج  نآ  نوماـم  هک  یتـقو  رد  مدوـب  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  نم  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يزارب  دـبز  نب 

یم نم  هک  دوب  هتفگ  دوخ  باحـصا  هب  تشاد و  دوخ  اب  هداد  بآ  رهز  هب  دراک  هک  دش  لخاد  جراوخ  زا  یکی  هاگان  دوب  هدـینادرگ 
تسیغاط و نیا  تسد  رد  هچنآ  رد  تسا  هدش  لخاد  تسا و  هدمآ  دناد و  یم  ادخ  لوسر  دـنزرف  ار  دوخ  هک  يدرم  نیا  دزن  هب  مور 
دیبلط و نذا  دمآ و  نوچ  مزادنا و  یم  تحارب  وا  زا  ار  مدرم  درادن  یتجح  رگا  تسیچ و  لمع  نیا  رد  وا  تجح  هک  مسرپ  یم  وا  زا 

تفگ درم  نآ  منک  یم  طرش  وت  اب  هچنآ  هب  ینک  افو  هکنآ  طرش  هب  میوگ  یم  باوج  ار  وت  لاوس  هک  دومرف  ترضح  نآ  دش  لخاد 
نیتسآ رد  هک  ار  هچ  نآ  ینکـشب  هک  دیاب  يدنـسپب  ار  نآ  هک  یباوج  هب  مداد  باوج  ار  وت  رگا  هک  دومرف  تسا  مادک  طرـش  نآ  هک 

هب هک  وگب  تفگ  سپ  تخادنا  تسکـش  دروآ و  نوریب  ار  دراک  نآ  هدنام و  ریحتم  یجراخ  نآ  يزادـنیب  ار  نآ  هدرک و  ناهنپ  دوخ 
ادخ لوسر  دـنزرف  یئوت  دـنرفاک و  هورگ  نآ  هکنآ  لاح  تسا و  هدـش  لخاد  نآ  رد  یغاط  نآ  هچ  نآ  رد  يدـش  لخاد  تجح  هچ 

تکلمم لها  رصم و  زیزع  رفک  ای  تسا  رتدب  هورگ  نیا  رفک  هک  دومرف  ترضح  نآ  تسا  هتـشاداو  لمع  نیا  رب  زیچ  هچ  ار  وت  (ص )
دنتخانش و یمن  ار  ادخ  دنتـشادن و  رارقا  ادخ  یگناگی  رب  رـصم  لها  دنراد و  رارق  ادخ  یگناگیب  هک  تسا  نیا  هورگ  نیا  نامگ  وا و 

نم هک  یتسرد  هب  نک  اـمرف  ناـمرف  نیمز  نیازخ  رب  ارم  تفگ  دوب  رفاـک  هک  زیزع  هب  دوب و  ربـمغیپ  نبا  ربـمغیپ و  بوقعی  نبا  فسوی 
رما نیا  لوبق  رب  هدرک  او  ربـج  هب  ارم  میادـخ و  لوـسر  دـالوا  زا  يدرم  نم  تسـشن  یم  هنعارف  سلاـجم  رد  ملاـع و  هدـننک و  ظـفح 

مهد یم  تداهش  نم  تسین و  وت  رب  یباتع  چیه  هک  تفگ  درم  نآ  تسیچ  نم  رب  وت  باتع  راکنا و  سپ  دنتشاداو 
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یم نوریب  هنیدـم  زا  ار  یـسوم  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رفاسم  زا  ًاضیا  یقداص  و  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  یئوت 
هب نم  ربخ  هک  یتقو  ات  یباوخب  هناخ  زیلهد  رد  یئایب و  بش  ره  وت  ما  هدنز  نم  هک  یمادام  دیاب  هک  دومن  تیصو  بانج  نآ  هب  دندرب 
یم اـج  نآ  رد  باـنج  نآ  رخآ  اـشع  زا  دـعب  میدـینارتسگ و  یم  یـشارف  هناـخ  زیلهد  رد  ترـضح  نآ  يارب  بش  ره  اـم  دـسرب و  وت 

دـمآ و یم  نوچ  میدرک و  یم  ناـهنپ  ترـضح  نآ  زا  لوکاـم  زا  يزیچ  اـم  هک  دوب  هاـگ  تفر و  یم  دوخ  لزنم  هب  حبـص  دـیباوخ و 
شحوتم و نآ  زا  ع )  ) یـسوم ماـما  ترـضح  لاـح  هب  دـماین و  یبـش  هکنآ  اـت  مراد  ملع  نآ  هب  نم  هک  دومرف  یم  دروآ و  یم  نوریب 
هک دومرف  تفر و  دمحا  ما  دزن  هب  دش  هناخ  لخاد  دمآ و  دش  رگید  زور  نوچ  تشذگ و  ام  رب  یمیظع  رایـسب  یبش  میدـش و  ناسرت 

هدرم نم  دیـس  تفگ  درک و  كاچ  نابیرگ  دز و  دوخ  تروص  رب  درک و  دایرف  دمحا  ما  تسا  هدرپس  وت  هب  مردپ  هک  ار  هچ  نآ  روایب 
داد بانج  نآ  هب  دروآ و  يدبـس  تفر و  دـمحا  ما  سپ  دـسرب  رخات  وگم  چـیه  هک  دومرف  هدرک و  شوماخ  ار  وا  ترـضح  نآ  تسا 

دادـغب هب  دـنیامن  دوخ  راوگرزب  ردـپ  تیب  لـها  تظفاـحم  هک  دروآ  یم  فیرـشت  ناـکم  نآ  هب  هک  رورـس  نآ  اـیوگ  دـیوگ  فـلؤم 
هچنانچ دوش  محرتم  وا  یـسک  یب  یبیرغ و  رب  دیامرف و  تاقالم  دادغب  نادنز  رد  ار  دوخ  مولظم  بیرغ  ردپ  هک  دندوب  هدرب  فیرـشت 

يا هک  دومرف  نم  هب  رورس  نآ  یتقو  کی  دیوگ  یم  دوب  رورـس  نآ  لکوم  هک  بیـسم  هک  هدش  لقن  یثیدح  رد  تازجعملا  نویع  زا 
زگره رما  نیا  تاهیه  تاهیه  دش  دهاوخ  نم  لسغ  یلوتم  وا  هک  درک  دهاوخ  نامگ  کهاش  نبا  يدنـس  يدیلپ  سبجر  نیا  بیـسم 

دـیئامنم و دـنلب  هداشگ  تشگنا  راهچ  زا  دایز  ارم  ربق  دـیهد و  رارق  نم  يارب  يدـحل  دـندرب  شیرق  رباـقم  هب  ارم  نوچ  دـش  دـهاوخن 
ع)  ) نیـسح مدج  تبرت  رگم  تسا  مارح  همئا  ام  ياهتبرت  هک  یتسرد  هب  دیئوج  نآ  هب  كربت  هکنآ  ات  دـیرادم  رب  نم  تبرت  زا  يزیچ 
ار یصخش  مدرک  رظن  نم  سپ  دیوگ  یم  بیـسم  ام  ناتـسود  نایعیـش و  يارب  زا  ءافـش  ار  نآ  تسا  هداد  رارق  ملاع  دنوادخ  هک  اریز 

مدوب هدـید  تیلوفط  تلاح  رد  ار  اضر  ماما  دوخ  دیـس  نم  هتـسشن و  وا  يولهپ  رد  ترـضح و  نآ  هب  دوب  مدرم  نیرت  هیبش  هک  مدـید 
امنم ملکت  نم  اب  هک  ممدومنن  یهن  وت  هب  نم  ایآ  دومرف  دز و  نم  رب  گناب  ترضح  میامن  لاوس  ار  صخش  نآ  مان  هک  متساوخ  نوچ 

زا هعیش  يا  دومن  تقرافم  رورس  نآ  سدقم  ندب  زا  حور  ات  دوب  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  ناوج  نآ  مدوب و  تکاس  هتـسویپ  نم  سپ 
دندوب هدومن  دیقم  ریجنز  نآ  رد  ار  رورـس  نآ  هک  دوب  يریجنز  رورـس  نآ  كرابم  ياهاپ  رد  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  ثیدـح  نیا 

داعا هک  دیوگ  یم  بیـسم  تعجارم  زا  دعب  دنتفر و  هنیدم  هب  رورـس  نآ  بش  نآ  رد  هک  تسا  نینچ  ثیدـح  نیا  ددـص  رد  هک  اریز 
یـسوط و خیـش  تبیغ  باتک  زا  هک  یثیدـح  زا  تشاذـگ و  قباس  لثم  دوخ  كواسم  ياـپ  رد  ار  اـهریجنز  ینعی  هیلجر  یلا  دـیدحلا 

دیقم رورس  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  رورس  نآ  سلجم  هب  ار  دلاخ  نب  ییحی  نوراه  نداتـسرف  صوصخ  رد  هدش  تیاور  بقانم 
رادرب وا  زا  ار  نهآ  دیق  وا و  دزن  هب  وربتفگ  ییحی  هب  نوراه  هک  تسا  هدش  دراو  مسق  نیا  هب  تیاور  نآ  رد  هک  اریز  دـندوب  ریجنز  هب 
تلحر تقو  نادـنز  نآ  رد  ار  دوخ  مولظم  بیرغ  ردـپ  كرابم  ياهاپ  هک  یتقو  رد  ع )  ) اضر ماما  لاوحا  دوب  هنوگچ  ایآ  سپ  يراب 

عقاو ع )  ) اضر ماما  ترـضح  رب  رورـس  نآ  نداد  لسغ  تقو  رد  هک  دوب  یتقو  نیا  زا  مظعا  دید و  یم  ریجنز  دیق  هب  دـیقم  ایند  نیا  زا 
نآ طونح  نفک و  لـسغ و  یلوتم  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  هک  دوش  یم  مولعم  رگید  ثیداـحا  ثیدـح و  نیا  لـیذ  زا  هک  اریز  دـش 

قفاوم داد و  رهز  ار  رورـس  نآ  کهاش  نب  يدنـس  هک  هدومن  لـقن  بلاـطملا  هدـمع  باـتک  زا  نیکاـبلا  زنک  باـتک  رد  دـش و  رورس 
ییحی نب  لـضف  دزن  ردارب  باـنج  نآ  دـیامنن  رورـس  نآ  لـتق  هب  مادـقا  عیبر  نب  لـضف  هک  تسناد  نوراـه  نوچ  تاـیاور  زا  یـضعب 

ییحی نب  لضف  زین  تخاس و  سوبحم  یکمرب 
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ربخ وا  هب  تفر  هقرب  نوراه  هک  يزور  دوب  رورس  نآ  میظعت  مارکا و  ماقم  رد  هکلب  دومنن  یتناها  رازآ و  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب 
مداخ رورس  دیآ  یمن  رب  رورس  نآ  لتق  ددص  رد  چیه  دشاب و  یم  یئوکین  ناسحا و  ماقم  رد  رورس  نآ  هب  ییحی  نب  لضف  هک  دنداد 

نآ لاوحا  نوچ  دـمآ  رد  ییحی  نب  لضف  هناخ  هب  ربخ  یب  مداخ  رورـسم  دومن  هناور  دادـغب  يوس  هب  لـیجعت  هب  هقزرا  هماـن  داـی و  ار 
هب ار  يرگید  داد و  کهاش  نبا  يدنـس  هب  ار  نوراه  همان  ود  نآ  زا  یکی  دـشاب  یم  هعـس  شیاسآ و  رد  هک  دومن  هدـهاشم  ار  رورس 

دیـشک و نیب  اقعب  ار  وا  دـندروآ و  ار  لضف  داتـسرف و  دـش  علطم  نآ  نومـضم  زا  دوشگ و  ار  همان  سابع  نوچ  داد  دـمحم  نب  سابع 
دندرپس کهاش  نب  يدنس  هب  دندروآ و  نوریب  لضف  هناخ  زا  ار  رورـس  نآ  دوب  هتـشون  نوراه  هک  همان  قفاوم  دز و  وا  رب  هنایزات  دص 
تـشون نوراه  هب  ار  لضف  كولـس  وا  رورـس  نآ  هعقاو  مداـخ  رورـسم  نوچ  دومن  سبح  یـسلجم  رد  ار  یقتم  ماـما  نآ  یقـش  نآ  و 

وا مه  امـش  منک  یم  تنعل  ار  وا  نم  تسا  هدومن  نم  رما  تفلاخم  ییحی  نب  لضف  تفگ  دنلب  زاوآ  هب  دوخ  ناوید  سلجم  رد  نوراه 
ردپ یکمرب  نب  ییحی  هب  ربخ  نیا  نوچ  دندومن  دنلب  وا  تنعل  هب  ادص  سلجم  لها  عیمج  سپ  دـیئوج  يرازیب  وا  زا  دـینک و  تنعل  ار 

هتـسهآ نوراه  شوگ  هب  دمآ و  نوراه  رـس  بقع  زا  دش و  لخاد  نوراه  هناخ  هب  فراعتم  ریغ  هار  زا  دـش و  برطـضم  دیـسر  لضف 
زا نوعلم  نآ  سپ  مروآ  یم  لـمع  هب  یهاوـخ  یم  هچنآ  میاـمن  یم  امـش  تعاـطا  نم  تسا  هدرک  وـت  تفلاـخم  نم  رـسپ  رگا  تفگ 

هبوت و نونکا  مدومن  تنعل  ار  وا  نم  دوب  هدومن  نم  تفلاخم  لضف  تفگ  دومن و  ور  سلجم  لـها  هب  دـش و  یـضار  شرـسپ  ییحی و 
وت هک  ره  اب  میتسود  اـم  هک  دـنتفگ  دـنلب  زاوآ  هب  نیعـالم  نا  دـیوش  یـضار  وا  زا  امـش  متـشذگ  وا  ریـصقت  زا  نم  تسا  هدومن  هباـنا 

ینخس یسک  ره  دندش  برطضم  مدرم  وا  ندمآ  زا  دش  دادغب  هناور  تعرس  هب  ییحی  سپ  ینمشد  وت  هک  ره  اب  مینمشد  ام  یتسود و 
يزور دـنچ  ما  هدـمآ  بوـص  نیا  هب  لاـمع  لاوـحا  صحفت  هعلق و  ریمعت  يارب  زا  نم  هک  دوـمن  راـهظا  ناـنچ  نوـعلم  نآ  تفگ  یم 

رهز دنچ  یبطر  دیامن و  مومـسم  ار  مولظم  موصعم  ماما  نآ  هک  درک  رما  دیبلط و  ار  کهاش  نب  يدنـس  سپ  دوب  لامعا  نیا  لوغـشم 
درادن رب  بانج  نآ  زا  تسد  اهنآ و  ندروخ  رد  دیامن  هغلابم  درب و  مولظم  ماما  نآ  دزن  هب  ات  داد  کهاش  نب  يدنس  هب  دومن و  هدولآ 

هتفرگ بیرغ  مولظم  نآ  سفن  هار  هک  يوحن  هب  هدیچیپ  یطاسب  رد  ار  رورس  نآ  هک  دنا  هتفگ  یضعب  (1) و  دیامرف لوانت  رورس  نآ  ات 
تداهـش هک  دومن  رـضاح  رورـس  نآ  هزانج  رب  ار  یعمج  نوعلم  نآ  هک  دوب  تهج  نیا  زا  دومن و  زاورپ  شـسدقم  حور  دوب و  هدـش 

لقن نویع  زا  نیکلاـب  زک  هچناـنچ  هدادـن  وا  هب  يرهز  هتخاـسن و  دراو  یتیذا  یتحارج و  ار  وا  یـسک  هدرم و  دوخ  لـجا  هب  هک  دـنهد 
سپ دشاب  هتشاد  هدارا  نم  هب  تبـسن  يدب  هک  مدیـسرت  نم  سپ  دیبلط  ارم  کهاش  نب  يدنـس  هک  دیوگ  یم  دقاو  نب  رمع  هک  هدومن 

ام دیاش  صفح  ابا  ای  تفگ  مدش  دراو  وا  رب  نوچ  متفر  مدش و  راوس  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  متفگ  مدومن و  تیـصو  دوخ  لایع  هب 
ایآ تفگ  هن  متفگ  متساوخ  نم  ار  وت  ببـس  هچ  هب  یناد  یم  تفگ  ریخ  رگم  اجنیا  رد  تسین  تفگ  یلب  متفگ  میـشاب  هدیناسرت  ار  وت 

سپ تسا  یتقادص  وا  ام و  نایم  هک  تسا  یتدم  مسانش و  یم  ار  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  متفگ  یـسانش  یم  ار  رفعج  نب  یـسوم 
نآ هک  داـش  عقاو  نینچ  مبلق  رد  سپ  مدرب  ماـن  ار  یـصاخشا  سپ  دسانـشب  ار  وا  دـشاب و  لوـقلا  لوـبقم  هک  دادـغب  رد  تسیک  تفگ 

ناشیا سپ  ار  رفعج  نب  یسوم  دنسانشب  هک  ار  یموق  دیسانش  یم  ایآ  تفگ  دیبلط و  ار  ناشیا  داتـسرف و  سپ  هدومن  تلحر  ترـضح 
زا دـندش  عمج  وا  هناخ  رد  رفن  هاجنپ  زا  هدایز  دـش  حبـص  نوچ  دومن  رـضاح  ار  ناشیا  بش و  نآ  رد  داتـسرف  دـندرب و  مان  ار  یعمج 

تساوخرب یقش  نآ  سپ  ار  رورس  نآ  دنتخانش  یم  هک  یصاخشا 

89 ص :

رورس نآ  دزن  هب  دوخ  دعب  داتسرف  رورس  نا  يارب  زا  ار  دولآ  رهز  بطر  کهاش  نب  يدنـس  تازجعملا  نویع  تیاور  قفاوم  1)و  - ) 1

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 106 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12789/AKS BARNAMEH/#content_note_89_1
http://www.ghaemiyeh.com


دندوب هدومن  لوانت  ار  دولآ  رهز  يامرخ  نآ  زا  هناد  هد  رورـس  نآ  هک  دیـسر  یتقو  هن  ای  تسا  هدومن  لوانت  رورـس  نآ  دنیبب  هک  دمآ 
تـسین هدایز  هب  جایتحا  دمآ و  لمع  هب  وت  بلطم  ما  هدروخ  هک  هچن  رد  دندومرف  مولظم  نآ  دیئامنن  لوانت  رگد  درک  ضرع  نیعل  نآ 

يا تفگ  دروآ و  ناشیا  روضح  هب  ار  رورس  نآ  دومن و  رضاح  ار  لدع  اضق و  هزور  دنچ  هب  ترـضح  نآ  تافو  زا  شیپ  نیعل  نآ  و 
درادن یتلع  رازآ و  هک  دیـشاب  هاوگ  دینک و  هدهاشم  ار  وا  لاح  تسا  یگنت  تدش و  رد  رفعج  نب  یـسوم  دنیوگ  یم  مدرم  تعامج 

هبطن ردو  دـنا  هداد  نم  هب  رهز  تسا  زور  هس  ناشیا  هک  دیـشاب  هاوگ  تعاـمج  يا  دـندومرف  ترـضح  میا  هتفرگن  گـنت  راـک  وا  رب  و 
میـس زور  دـش و  مهاوخ  درز  ادرف  دـش و  مهاوخ  خرـس  زور  نیا  رخآ  رد  هدومن و  ریثات  منوردـنا  رد  رهز  نکیلو  میامن  یم  حـیحص 

دیمارخ ناوضر  ضایرب  ور  دیفس  هللا و  همحر  یفف  مههوجو  تضیبا  نیذلا  اما  ياضتقم و  هب  دش  میس  رز و  نوچ  ددرگ  دیفس  مگنر 
نایب هچنآ  هورکی  دـندومرف  دومن و  نایب  ارقماس  نیماـضم  دومن و  عمج  ار  دادـغب  ياـملع  ریهاـشم و  زا  رفن  داـتفه  رگید  تیاور  هب  و 
دننام وا  ياضعا  دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  کهاش  نب  دنـس  تسا  هدیناروخ  رهز  ارم  نکیلو  تسنانچ  لزنم  ناکم و  هعـسوت  زا  دومرف 

.حص ثیدحلا  دمآ  رد  هزرل  هب  امرخ  هخاش 
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ام لامعا  ام و  لزنم  ناکم و  ام و  یماسا  تشون  يراموط  دوب  وا  اب  دـمآ و  نوریب  وا  مداخ  سپ  میدومن  زامن  میدـش و  هناخ  لـخاد  و 
رب اـهام  سپ  ضفح  اـبا  اـی  زیخرب  تفگ  داد و  نم  هب  ار  دوـخ  تسد  دـمآ و  نوریب  کـهاش  نب  يدنـس  سپ  دـش  هناـخ  لـخاد  ار و 
نم سپ  رفعج  نب  یـسوم  يور  زا  ار  هماج  رادرب  تفگ  نم  هب  درب و  هناخ  هب  ار  ام  یقـش  نآ  دنتـساوخ و  رب  ام  باحـصا  میتساوخ و 

هب دعب  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  متفگ  متسیرگ و  سپ  هتفای  تافو  رورس  نآ  هک  مدید  مدوشگ  ار  رورس  نآ  يور  متـشادرب و  ار  هماج 
یقـش نآ  مالغ  دیتخانـش  تفگ  یقـش  نآ  هب  سپ  دندومن  رظن  رورـس  نآ  رب  دـندمآ و  کی  کی  سپ  وا  رب  دـینک  رظن  تفگ  ناشیا 
ندب رد  يرثا  چیه  میتفگ  ام  ار  نآ  دیئامن  راکنا  هک  ار  يزیچ  دینیب  یم  ایآ  هک  دیئامن  رظن  وا  ندب  رب  تفگ  یش  نآ  سپ  دومن  نانچ 

دـیهد و لـسغ  ار  وا  هکنیا  اـت  دـیئامنم  تکرح  دوخ  ياـج  زا  تفگ  سپ  هدرم  دوخ  گرم  هب  هکنیا  رگم  ار  وا  مینیب  یمن  تسین و  وا 
خیاـشم دومن  عمج  دیـشرلا  نوراـه  هک  هدومن  تیاور  زین  نویع  نیدـلا و  لاـمکا  زا  ثیدـحلا و  رخآ  یلا  دـیئامن  نفد  دـینک و  نفک 

هک رفعج  نبا  یسوم  تسا  نیا  تفگ  دومن و  رضاح  ار  رورـس  نآ  شعن  ار و  دوخ  ماکح  تکلمم و  لها  ریاس  سابع و  ینب  هیبلاط و 
دندومن رظن  وا  نایعیش  زا  درم  داتفه  سپ  وا  هب  دیئامن  رظن  امش  سپ  هدشن  رداص  وا  هب  تبسن  نم  زا  يرما  هتفای و  تافو  دوخ  لجا  هب 
یئاهمتـس ملظ و  اب  نوعلم  نوراه  هعیـش  يا  دوب  شکرابم  ياپ  رد  انح  رثا  دندیدن و  وا  رد  یئولگ  نتفرگ  یتحارج و  رثا  وا  ندـب  رد 

همئا دوجو  اب  هک  هیما  ینب  ملظ  زا  ناما  هدومنن  دیهش  ار  رورـس  نآ  وا  هک  دراد  یفخم  مدرم  رب  تساوخ  دروآ  دراو  رورـس  نآ  رب  هک 
میا و هدومن  یلمع  نینچ  ام  هک  دندومن  یم  هیرخف  دندروآ  دراو  ع )  ) نیسح ماما  رفعج  نب  یسوم  رهطم  دج  رورس  نآ  رب  هک  اهملظ 

مدرم هک  دـندینادرگ  یم  اهنابایب  اهرهـش و  هب  دـندومن و  یم  هزین  يالاب  رد  ار  شکراـبم  رـس  هدومن و  ریـسا  ار  رورـس  نآ  تیب  لـها 
عـضوم هد  رد  دومن و  یم  نآرق  توالت  ررکم  هزین  يالاب  رد  رورـس  نآ  كرابم  رـس  هدـش و  رداـص  ناـشیا  زا  لـمع  نیا  هک  دـننادب 

رعش مدومن  رکذ  هاجنلا  هلیسو  رد  ار  بلطم  نیا  لیضفت  هچنانچ  دومن  ناهارمگ  داشرا  نآرق و  توالت 

بیبط رای  سنوم و  شدوب  زاب  بیرغ ***  يدوب  رگا  مظاک  یسوم 

مارتحا اب  یسب  شدنداد  لسغ  ماقم ***  الاو  نآ  تفر و  ایند  نوچ ز 

هوکش رف و  اب  دنتفر  یم  قلخ  هورگ ***  ردنا  هورگ  ششعن  یپ  زا 

رازم شیپ  ات  دندرب  وا  شعن  راقو ***  ردق و  تزع و  نارازه  اب 

كاخ کشا  زا  لگ  دندرک  شمغ  زو  كاپ ***  مسج  هکنآ  سپ  شدندرک  نفد 

نیمز ردنا  دوب  هداتفا  زور  هس  ات  نید ***  هاش  شکاپ  دج  مسج  کیل 

شتبرک ردنا  دلان  ات  ینت  هن  شتبرغ ***  ردنا  دیرگ  ات  یسک  هن 

ابص داب  زج  رای  شتشکن  سک  اوه ***  غرم  رف  هحون  شدرگن  سک 

شورس الا  شروای  يدوبن  س  شوحو ***  الا  شرس  رب  دماین  سک 

البرک ردنا  داتفا  كاخ  هب  نت  اهرهش ***  ردنا  شدزن  هزین  هب  رس 
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هراپ ریشمش  هزین و  هریت و  رد  شفیرش  ياضعا  حورجم و  شندب  نکیل  دندومن  دیهـش  رهز  هب  ار  رفعج  نب  یـسوم  هچ  رگا  هعیـش  يا 
هللا مسب  هب  ملکت  دـندیدرگ و  دوخ  تایح  زا  سویاـم  هک  دـندز  دولآ  رهز  ریت  ود  ار  ناـشطع  دیـس  شمولظم  هدـج  هآ  هآ  دوبن  هراـپ 
نآ رد  ادـخ  هار  دیهـش  نآ  دز  مولظم  نآ  هنـشت  قلح  رب  داب  راتفرگ  يدمرـس  باذـع  هب  هک  يونغ  بویا  وبا  هک  يریت  یکی  دـتندومن 

هنشت نینچ  وا  دولآ و  رهز  ریت  هنشت و  يولگ  هآ  هآ  هللا  ءاضر  یف  لیتق  اذه  هللااب و  الا  هوق  لوح و ال  هللااب و ال  هللا و  مسب  دندومرف  لاح 
عمج مولظم  نآ  رد  همه  شطع  بابسا  هک  یماک 
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لالم درد و  رپ  بلق  ای  هنیس  رب  هک  يدولآ  رهز  ریت  رگید  شطعلا و  هدش  نم  هحور  علطت  تداک  رابخا و  یـضعب  قفاوم  هک  دوب  هدش 
هبلق یلع  هیاور  یف  هردص  یف  مهسلا  عقوف  بعش  ثلث  هل  مومسم  ددحم  مهس  هاتاف  فوهلم  تیاور  قفاوم  دندز  لالجلاوذ  برقم  نآ 

هآ هآ  باریم  هناـک  مدـلا  ثعبناـف  هرهظ  ءارو  نم  هجرخاـف  مهـسلا  لـحا  مث  هللا  لوسر  هلم  یلع  هللااـب و  هللا و  مسب  ع )  ) نیـسحلا لاـقف 
هب یکـشاک  دندومن  شرغ  هآ  هآ  دندروآ  یمن  دراو  ماک  هنـشت  مولظم  نآ  رب  یتحارج  رگید  دـندومن و  یم  افتکا  نیمه  هب  یکـشاک 
ورف ناشطع  دیـس  نآ  هوقرت  رد  هزین  نبدیب  نانـس  هآ  دمنتخاس  دراو  شکرابم  يولگ  رب  هزین  ریت و  دـنچ  دـندومن  یم  افتکا  رحن  کی 

ار یهام  هآ  هآ  هرحن  یف  مهسلا  عقوف  مهـس  هب  ًاضیا  نانـس  هامر  مث  هردس  یقارت  یف  هنعطف  دیـشک  رورـس  نآ  هوقرت  زا  ار  هزین  دعب  درب 
تیاور قفاوم  هک  موش  رورـس  نآ  حورجم  ندب  يادق  هب  دوش  یم  وا  حور  قاط  زا  یبآ  یب  زا  دندنکفا  كاخ  يور  رب  هک  هقیقد  دنچ 

ملف لاـتقلل  موقیل  بثو  هتیـشغ  نم  قاـفا  اـملف  تسا  نیا  تیاور  نآ  دوب و  هداـتفا  اـهکاخ  يور  رب  رتشیب  هکلب  تعاـس  هس  فنخم  یبا 
هاتبرغ او  هامامع  او  هالیقع  او  هاتزمح  او  هانیسح  او  هتانسح  او  هایلع و  او  هاتبا  هادمحم و  او  هدادجا  يدان و  ًایلاع و  ءاکب  یکبف  وردقی 
همطاف یما  ًاکوتهم و  كرتا  یضترملا و  یلع  یبا  اناشطع و  حبذا  یفطـصملا و  دمحم  يدج  ًامولظم و  لتقا  هارـصان  هلق  او  هاشطع  او 
ریحتم تلع  تیم و  ما  یح  هنا  افوخ  هلتق  نم  هریح  یف  موقلا  راهنلا و  نم  تاعاس  ثلث  ههجو  یلع  ًابوبکم  یقبف  هیلع  یشغ  مث  ءارهزلا 

وذ برقم  نآ  ندرک  هیرگ  دنلب  لاح و  نآ  رد  ار  ادخ  هار  دیهـش  نآ  ندومنن  حورجم  ازج و  زور  عفاش  نآ  لتق  رد  يایـشا  نآ  ندوب 
رد تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رفعج  نب  نامیلـس  زا  ًاـضیا  میا  هدوـمن  رکذ  هاـجنلا  هنیفـس  هینیـسحلا و  هفحت  باـتک  رد  ار  لـالجلا 
هک متفگ  دوخ  اب  نم  دومرف  یم  باوج  ار  همه  دـندرک و  یم  لاوس  کـی  ره  دـندوب و  رـضاح  یعمج  مدوب و  ترـضح  نآ  تمدـخ 

املع همئا  نامیلس  يا  تفگ  دومرف و  تافتلا  نم  هب  هدومن  كرت  ار  مدرم  اب  نتفگ  نخس  ترضح  نآ  دنشاب  ناربمغیپ  هورگ  نیا  دیاب 
هک تسا  هدرک  تیاور  سطفا  هللادبع  نب  دمحم  زا  ًاضیا  دـنربمغیپ  ناشیا  هک  دـنک  یم  نامگ  لهاج  دنتـسین و  ربمغیپ  دنیاحلـص و  و 
ارم وا و  ملع  دوب  رایـسب  هچ  ار  اضر  دـنک  تمحر  ادـخ  تفگ  دـینادرگ و  کیدزن  دوخ  هب  ارم  نومام  متفر  نوماـم  دزن  يزور  تفگ 

مـشاب وت  هفیلخ  ناـسارخ  رد  نم  قارع و  بناـج  هب  ورب  متفگ  وا  هب  دـندوب  هدرک  تعیب  وا  اـب  مدرم  هک  یتقو  یبـیجع  رما  هب  داد  ربـخ 
مهاوخ روشحم  اجنآ  زا  دوب و  دـهاوخ  ناسارخ  رد  نم  نفدـم  دـسر و  نم  تافو  هکنآ  ات  مور  یمن  نوریب  ناسارخ  زا  نم  هک  دومرف 

وت نفدـم  هب  تسا  نم  ملع  لـثم  مدوخ  نفدـم  هب  نم  ملع  هک  دومرف  تسا  وحن  هچ  هب  نیا  هب  وـت  ملع  موـش  وـت  يادـف  متفگ  نم  دـش 
سپ برغم  رد  وت  درم و  مهاوخ  قرشم  رد  نم  دوب  دهاوخ  رایـسب  تفاسم  وت  نم و  نایم  دومرف  دوب  دهاوخ  اجک  رد  نم  نفدم  متفگ 
دمآ ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اشو  یلع  نب  نسح  زا  ًاضیا  درکن  لوبق  دنک و  لوبق  ار  تفالخ  وا  هک  مدرک  رایسب  ششوک 

ربق رد  هک  یکلم  ود  دنتـشاذگ و  ربق  رد  ار  وا  تعاس  نیا  رد  درم و  زور  نیا  رد  ینئاطب  هزمح  نب  یلع  هک  دومرف  دیبلط و  ارم  درم  و 
دنتفگ ص )  ) دمحم تفگ  تسیک  وت  ربمغیپ  دنتفگ  هللا  تفگ  تسیک  وت  راگدرورپ  هک  دندیـسرپ  وا  زا  دندش و  لخاد  وا  رب  دنلکوم 

نب یـسوم  تفگ  تسیک  رگید  دـنتفگ  ص )  ) دـمحم نب  رفعج  تفگ  تسیک  رگید  دـنتفگ  بلاـطیبا  نب  یلع  تفگ  تسیک  وت  یلو 
تکاس وا  تسیک  رگید  دنتفگ  دنتفرگ و  تدش  هب  ار  وا  اهنآ  دومن و  عمجت  وا  رگید  دنتفگ  ع )  ) رفعج
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شتآ زا  رپ  تمایق  ات  شربق  هک  دندز  وا  رب  شتآ  زا  يزرگ  نانچ  دومن و  رما  نیا  هب  ار  وت  رفعج  نب  یـسوم  ایآ  هک  دنتفگ  وا  هب  دنام 
زور نالف  رد  ینئاطب  هک  دیسر  هفوک  لها  ياه  هتشون  يدنچ  زا  دعب  متشون و  ار  زور  نآ  خیرات  نم  هک  دیوگ  یم  يوار  دوب  دهاوخ 

وت هک  درک  ضرع  ترضح  نآ  هب  یسک  هک  تسلا  هدرک  تیاور  نانس  نب  دمحم  زا  ًاضیا  دنتشاذگ  شربق  رد  تعاس  نالف  رد  درم و 
هک تسا  نامه  نم  باوج  هک  دومرف  دزیر  یم  نوخ  نوراه  ریشمش  زا  هتـسشن و  سلجم  نیا  رد  هدومن و  رما  نیا  هب  روهـشم  ار  دوخ 
هک میوگ  یم  نم  متسین و  ربمغیپ  نم  هک  دیشاب  دهاش  امش  درک  مک  دناوت  نم  رس  زا  يوم  لهجوبا  رگا  هک  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر 
زا يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا  ًاضیا  متـسین  ماما  نم  هک  دیـشاب  دهاش  امـش  دنک  مک  نم  رـس  زا  یئوم  نوراه  رگا 

یـسک زگره  هک  ما  هدرموآ  هفحت  هک  درک  ضرع  دوـب  هدز  نآ  رب  یلفق  هک  دروآ  هرقن  زا  هقح  دـمآ و  رورـس  نآ  تمدـخ  هب  راـصنا 
نآ تسادـخ  لوسر  كراـبم  يوم  اـهنیا  هک  تفگ  دروآ و  نوریب  نآ  زا  وم  راـت  تفه  دوشگ  ار  هقح  نآ  تسا و  هدرواـین  نآ  لـثم 
نآ تسین  بانج  نآ  يوم  رات  هس  نآ  تسا و  ترـضح  نآ  يوم  رات  راهچ  نیا  هک  دومرف  هدرک  ادـج  ار  اهنآ  زا  رات  راـهچ  ترـضح 

تخدنا شتآ  رد  ار  رات  هس  نا  دروآ  نوریب  ههبش  ار  وا  هک  تساوخ  ترضح  نآ  دومنن  قیدصت  نطاب  رد  درک و  لوبق  رهاظ  رد  رم د 
تیاور یمـشاه  لضف  نب  دمحم  زا  يدنوار  بطق  ًاضیا  دش  الط  دننام  تخوسن و  تخادـنا  شتآ  رد  هک  ار  رات  راهچ  نآ  تخوس و 

اب هک  ار  هچنآ  مدیناسر  بانج  نآ  هب  مدیسر و  ع )  ) اضر ماما  تمدخ  هب  نم  دومن  تافو  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  نوچ  هک  تسا  هدرک 
رد فالتخا  تسا و  هدیـسر  مدرم  هب  ع )  ) یـسوم ماما  تاـفو  ربخ  هک  مناد  یم  مور و  یم  هرـصب  هب  نم  هک  مدرک  ضرهع  دوب و  نم 
یم نم  هب  ار  نآ  زا  يزیچ  شاک  تماما و  هلدا  زا  دومن  دـنهاوخ  لاوس  نم  زا  هک  مرادـن  کش  چـیه  تسا و  هدـش  ادـیپ  ناشیا  ناـیم 
الا هوق  دمآ و ال  مهاوخ  هرصب  هب  دوخ  نم  هک  ناسرب  نارگید  ام و  يایلوا  هب  شابم و  ناساره  نیا  زا  هک  دومرف  ترـضح  نآ  يدومن 
همه نم  دروآ و  نوریب  اهنیا  ریغ  حالـص و  بیـضق و  درب و  زا  دشاب  یم  همئا  دزن  رد  هک  ادخ  لوسر  بابـسا  زا  هچنآ  عیمج  سپ  هللااب 

هب مدرم  مدش  هرـصب  دراو  نم  نوچ  سپ  زور  هس  هب  وت  دورو  زا  دعب  دومرف  دـمآ  یهاوخ  هرـصب  هب  یک  هک  مدرک  ضرع  مدـید و  ار 
نم هب  زور و  کی  هب  دوش  توف  هکنآ  زا  شیپ  مدیسر  یسوم  ماما  تمدخ  هب  نم  هک  متفگ  دندیـسرپ  لاوحا  نم  زا  دندمآ و  نم  دزن 

درپـس و نم  هب  دـنچ  یعیادو  وش و  هنیدـم  هناور  ناـمم و  اـجنیا  رد  رگید  دـیدرپس  دـحل  رد  ارم  نوچ  درم و  ومهاوخ  ادرف  هک  دومرف 
دوب هدومرف  هچنآ  هب  نم  ناسرب و  نم  زا  دـعب  تسا  رما  نیا  بحاص  نم و  یـصو  وا  هک  یـسوم  نب  یلع  مرـسپ  هب  ار  اـهنیا  هک  دومرف 
رمع سپ  دیئامن  لاوس  وا  زا  دیهاوخ  هچ  ره  سپ  دمآ  دهاوخ  رگید  زور  هس  زا  دـعب  ترـضح  نآ  مدـیناسر و  ار  عیاد  مدرک و  لمع 
عرو لحاص  تیب و  لها  لضافا  زا  تسیدرم  دمحم  نب  نسح  هک  تفگ  نخس و  رد  دومن  عورش  دوب  یلزتعم  یـصان و  هک  باره  نب 

تالکـشم زا  يزیچ  زا  دـننک  لاوس  یـسوم  نب  یلع  زا  نوچ  هک  دـیاش  تسین و  ناوج  یـسوم  نب  یلع  لـثم  نس و  ملع و  دـهز و  و 
لـضف رد  یلع  هک  یتسرد  هب  وگب  نینچ  رمع  يا  تفگ  دوب  رـضاح  سلجم  نآ  رد  دمحم  نب  نسح  دنام و  ناریح  باوج  رد  ماکحا 

نآ سپ  تسا  سب  ار  وت  لیلد  نیمه  دیآ و  یم  رگید  زور  هس  هب  دـیوگ  یم  لضف  نب  دـمحم  دوش و  یم  هدرک  فصو  هک  تسنانچ 
دومن و لوزن  دمحم  نب  نسح  لزنم  هب  دش و  دراو  ترـضح  نآ  تشذگ  هرـصب  هب  نم  دورو  زا  زور  هس  نوچ  دندش و  قرفتم  هورگ 
رد هک  یناسک  نآ  عیمج  نک  رـضاح  نیا  هک  دومرف  ترـضح  نآ  سپ  داتـسیا  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هدرک  تولخ  ار  هناخ  نسح 

نک و ربص  ام  نایعیش  زا  ار  ناشیا  ریغ  دنا و  هدوب  لنعف  نب  دمحم  دزن 
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دنتـسناد یمن  ناشیا  هلزتعم و  هیدیز و  زا  نک  عمج  ار  همه  موق  زا  دـشاب  هتـشاد  لاوس  هک  ره  ار و  تولاجلا  سار  يراصن و  قیلث  اج 
دنتخادنا و هدرک  الود  ترضح  نآ  يارب  يدنـسم  دندش  عمج  یگمه  نوچ  دنک و  یم  عمج  هچ  يارب  ار  ناشیا  دمحم  نب  نسح  هک 

مالس هب  ادتبا  هچ  يارب  هک  دیتسناد  ایآ  هک  دومرف  سپ  هتاکرب  هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  هک  دومرف  سپ  تسشن  وا  رب  ترضح  نآ 
نب یـسوم  نب  یلع  منم  دومرف  یتسیک  وت  دـنتفگ  هورگ  نآ  دـسر  مه  هب  امـش  سوفن  رد  نانیمطا  هکنآ  يارب  دومرف  هن  دـنتفگ  مدرک 

هنیدم یلاو  اب  ادخ  لوسر  دجسم  رد  ار  زامن  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج 
دوب نآ  رد  وا  حالص  هچنآ  نم  دومن و  تروشم  نم  اب  دوخ  روما  زا  يرایسب  رد  دناوخ و  نم  رب  ار  دوخ  بحاص  همان  مدروآ و  اج  هب 

هب نم  لاحلا  دـسیومنب و  ار  شبحاص  همان  باوج  هکنآ  يارب  دـیایب  نم  دزن  هب  رـصع  زامن  زا  دـعب  هک  درک  هدـعو  نم  اـب  متفگ  وا  هب 
یمن یلیلد  نیا  ریغ  هب  اـم  هللا  لوسر  نباـی  هک  دـنتفگ  تعاـمج  نآ  سپ  هللااـب  ـالا  هوق  ـال  لوح و  ـال  مدـمآ و  مدوـب  هدرک  هک  هدـعو 

ار امـش  نم  اریز  دـیوش  قرفتم  هک  دومرف  ترـضح  نآ  دـنورب  هک  دنتـساوخ  رب  مینک و  یم  قیدـصت  یتـفگ  هچنآ  ار و  وت  میهاوخ و 
ام دزن  ردرگم  ار  اهنآ  تفای  دـیهاوخن  هک  تماما  تامالع  توبن و  راثآ  زا  دـیهاوخ  هچ  ره  زا  دـینک  لاوس  هکنآ  يارب  نمدومن  عمج 

لقن ار  زیچ  دنچ  وت  نابز  زا  یمـشاه  لضف  نب  دمحم  هک  تفگ  باذه  نب  ورمع  تقو  نآ  رد  ار  دوخ  لئاسم  دیـسرپب  سپ  تیب  لها 
ار همه  تسا  هداتـسرف  اخ  ار  هچنآ  وت  هک  دیوگ  یم  هک  تفگ  اهنآ  تسیچ  هک  دومرف  دنک  یمن  لوبق  ار  اهنآ  ام  ياهلد  هک  درک  یم 

ربخ نآ  هب  ار  امـش  نم  لاحلا  تسا و  هتفگ  تسار  لضف  نب  دمحم  هک  دومرف  یناد  یم  یمهف و  یم  ار  یتغل  ینابز و  ره  یناد و  یم 
اهتغل و اهنابز و  نتـسناد  هب  همه  زا  شیپ  مینک  یم  ناحتما  ار  وت  ام  هک  دـنتفگ  ناشیا  دـیئامن  لاوس  دـیهاوخ  هچ  ره  زا  سپ  مهد  یم 
هب ترضح  نآ  دندش  رـضاح  هورگ  نآ  نوچ  مینک و  یم  رـضاح  ار  اهنآ  دنتـسه و  یـسراف  يدنه و  یکرت و  یمور و  لتاح  نیا  رد 

دندومن لاوس  هلئـسم  زا  دوخ  تغل  هب  کی  ره  سپ  هللاءاشنا  دینـش  دیهاوخ  باوج  هک  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  دـیئوگب  هک  دومرف  ناشیا 
ترـضح نآ  هک  دندومن  رارقا  تاغل  لها  همه  دندرک و  بجعت  دـندنام و  ریحتم  مدرم  داد و  باوج  دوخ  تغل  هب  ار  وا  ترـضح  نآ 

يدوز هب  وت  هک  نآ  هب  مهد  ربخ  ار  وت  رگا  هک  دومرف  هدرک  رظن  باذه  نبا  هب  ترـضح  نآ  سپ  تسناشیا  زا  حـصفا  ناشیا  تغل  رد 
دناد یمن  یـسک  ادـخ  زج  هب  ار  بیغ  هک  اریز  هن  تفگ  درک  یهاوخ  قیدـصت  ایآ  تدوخ  ناشیا  زا  یکی  نوخ  هب  دـش  یهاوخ  التبم 
ملاع یلاعت  قح  ینعی  هلوسر  نم  یضترا  نم  الا  ًادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  دیامرف  یم  یلاعت  قح  هک  دومرف  ترـضح  نآ 
ادـخ لوسر  ادـخ و  ناربـمغیپ  زا  دـشاب  هدیدنـسپ  هک  ار  یـسک  رگم  ار  يدـحا  شدوـخ  بیغ  رب  دـنادرگ  یمن  عـلطم  تسا و  بیغلا 
سپ شدوخ  بیغ  زا  تسا  هتـساوخ  هچ  ره  رب  تسا  هدینادرگ  علطم  ار  نآ  یلاعت  قح  هک  میلوسر  نآ  هثرو  ام  دوب و  ادـخ  هدیدنـسپ 
عقاو رگید  زور  جـنپ  ات  مداد  ربخ  نآ  هب  ار  وت  نم  هچنآ  تمایق و  زور  اـت  هدـش  عقاو  هک  نآ  زا  شیپ  هچنآ  ار  يزیچ  ره  میناد  یم  اـم 

دش عقاو  رگا  دوب و  مهاوخ  وگغورد  نم  دشن  عقاو  رگا  بوخ و  دش  عقاو  تدم  نیا  رد  متفگ  نم  هک  ار  هچنآ  رگا  سپ  دش  دهاوخ 
دنچ زا  دعب  ینیبن و  چیه  هک  يوحن  هب  دش  یهاوخ  روک  وت  هک  تسنآ  وت  يارب  رگید  ناشن  هدرک و  در  لوسر  ادخ و  رب  وت  هک  نادـب 

دش یهاوخ  سیپ  ببس  نآ  هب  دروخ و  یهاوخ  غورد  دنگوس  وت  هک  تسا  نآ  وت  يارب  رگید  لیلد  دش و  دهاوخ  عقاو  رما  نیا  رگید 
اضر هک  دنتفگ  وا  هب  دش و  دراو  باذه  نم  رمع  رب  همه  دو  هدومرف  ترضح  نآ  هچنآ  هک  مسق  ادخ  هب  دیوگ  یم  لضف  نب  دمحم  و 

تقو نامه  رد  نم  هک  مسق  ادخ  هب  هک  داد  باوج  تفگ  یم  غورد  هکنآ  ای  دوب  وگ  تسار 
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هک دومرف  دش و  قیلثاج  هجوتم  ترضح  نآ  سپ  مدرک  یم  يراددوخ  تدالج و  نکلو  دش  دهاوخ  هک  متسناد  یم  داد  ربخ  ارم  هک 
دومبرف ترـضح  نآ  میدرک  یمن  نآ  راکنا  ام  درک  یم  تلالد  رگا  تفگ  قیلثاج  دنک  یم  تلالد  ص )  ) دـمحم توبن  رب  لیجنا  ایآ 

رهاظ ار  نآ  هک  تسین  اور  ام  رب  ادخ و  ءامسا  زا  تسا  یمسا  نآ  هک  تفگ  قیلثاج  تسا  میس  رفـس  رد  هک  هتکـس  زا  ارم  هد  ربخ  هک 
نآ هب  یسیع  هکنیا  تسا و  ترـضح  نآ  رکذ  دمحم و  مسا  نآ  هک  منادرگ  رهاظ  وت  رب  نم  هاگ  ره  هک  دومرف  ترـضح  نآ  مینادرگ 
ینک نینچ  مه  رگا  هک  تفگ  قیلثاج  درک  یهاوخ  ترضح  نآ  هب  رارقا  وت  داد  تراشب  دمحم  هب  ار  لیئارسا  ینب  دومن و  رارقا  بانج 
رکذ نآ  رد  هک  ار  میس  رفـس  ریگب  هک  دومرف  ترـضح  نآ  میامن  یمن  نآ  راکنا  منک و  یمن  در  ار  لیجنا  نم  هک  اریز  منک  یم  رارقا 
دیسر هکنآ  ات  هدومن  نآ  ندناوخ  هب  عورش  ترضح  نآ  ناوخب و  تفگ  قیلثاج  ترضح  نآ  هب  تسا  یـسیع  تراشب  تسا و  دمحم 
دومرف ار  وا  فصو  نک  نایب  هک  تفگ  قیلثاج  تسا  وا  فصو  رد  تفـص  نیا  هک  تسیک  قیلثاج  يا  هک  دومرف  سپ  دـمحم  رکذ  هب 

یما ربمغیپ  نامه  ابع  اصع و  هقاـن و  بحاـص  تسا  وا  تسا  هدرک  فصو  ار  وا  یلاـع  قح  هچنآ  ره  هب  ار  وا  منک  یم  فصو  نم  هک 
امـش يارب  دنادرگ  یم  لالح  رکنم و  زا  دنک  یم  یهن  فورعم و  هب  دنک  یم  رما  لیجنا  هیروت و  رد  هدش و  هتـشون  ار  وا  دیاب  یم  هک 

هب ار  امش  دنک  یم  تیاده  دوب و  امش  رب  هک  ار  اهیراتفرگ  اه و  ینیگنس  امش  زا  دراد  یم  رب  ار و  ثئابخ  دزاس  یم  مارح  ار و  تابیط 
یـسیع قح  هب  مهد  یم  مسق  ار  وت  ولیثاج  نیا  تسا  رت  میقتـسم  هک  یقیرط  تسا و  لدـعا  هک  یجاهنم  تسا و  رت  کیدزن  هک  یهار 
هتخادنا شیپ  رد  رـس  یتدم  قیلثاج  هن  ای  دـیا  هتفای  ربمغیپ  نیا  يارب  لیجنا  رد  ار  تافـص  نیا  هک  وگب  هک  تسا  هملک  هللا و  حور  هک 

رد یـسیع  تسا و  لیجنا  رد  تافـص  نیا  تفگ  سپ  دوش  یم  رفاـک  دـیامن  لـیجنا  راـکنا  رگا  هک  تسناد  یم  هک  اریز  دادـن  باوج 
يدشن رفاک  وت  هک  دومرف  ترضح  نآ  دشاب  امـش  بحاص  نآ  هک  تسین  مولعم  يراصن  رب  اما  تسا  هدرک  دای  ار  ربمغیپ  نیمه  لیجنا 

نم هکنآ  ات  ریگب  ار  میود  رفـس  سپ  تسه  لـیجنا  رد  تافـص  همه  نیا  هک  يدومن  رارقا  يدرکن و  راـکنا  ار  لـیجنا  هکنیا  ببـس  هب 
دندینش ار  نیا  تولاجلا  سار  قیلثاج و  نوچ  منادرگ  رهاظ  وت  رب  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  وا  رتخد  رکذ  وا  یـصو  رکذ  وا و  رکذ 

ندرک در  هک  دروآ  دراو  ام  رب  ار  يزیچ  هک  مسق  ادـخ  هب  دـنتفگ  روبز و  لیجنا و  تاروت و  هب  تسا  ملاع  ترـضح  نآ  هک  دنتـسناد 
هب یـسیع  یـسوم و  مینک و  راـکنا  ار  روبز  لـیجنا و  تاروـت و  هکنیا  رگم  میئاـمن  عـفد  ار  نآ  هک  میناوـت  یمن  تسین و  سنکمم  نآ 

ربمغیپ نآ  مسا  هک  میناد  یم  هچ  رگا  دـیئوگ  یم  امـش  هک  تسا  دـمحم  سکنآ  هک  مولعم  ام  رب  اـما  دـنا  هداد  تراـشب  یـسک  نینچ 
کبس امـش  هب  لالدتـسا  نونکا  هک  دومرف  ترـضح  نآ  تسا  يرگید  ای  تسا  امـش  دمحم  نامه  نآ  هک  میناد  یمن  اما  تسا  دمحم 

امـش تسا و  هدینادرگ  ثوعبم  دشاب  دـمحم  شمـسا  هک  يربمغیپ  مدآ  دالوا  زا  وا  زا  دـعب  بانج و  نآ  زا  شیپ  یلاعت  قح  ایآ  تسا 
دندنام زجاع  باوج  رد  اهنآ  دیآ  هدید  يدمحم  رگید  ترضح  نآ  ریغ  تسا  هدش  لزان  ایبنا  رب  هک  ینامسآ  بتک  زا  یباتک  چیه  رد 

ار ام  هارکا  ربج و  هب  امش  مینک  نینچ  رگا  ام  هک  اریز  تسا  امـش  دمحم  نامه  دمحم  هک  مینک  رارقا  هک  تسین  اور  ام  رب  هک  دنتفگ  و 
وت هب  ام  زا  یئادخ و  لوسر  ادـخ و  همذ  رد  وت  ناما و  تسا  وت  يارب  قیلثاج  يا  هک  دومرف  ترـضح  نآ  دـینک  یم  خاد  دوخ  نید  هب 
هک ربمغیپ  نآ  يدـینادرگ  نمیا  ارم  هک  لاـحلا  هک  تفگ  قیلثاـج  یـسرتب  یـشاب و  هتـشاد  تهارک  نآ  زا  هک  يزیچ  دیـسر  دـهاوخن 

یکی ناشیا  مسا  هک  یطبس  ود  نآ  تسا و  همطاف  شمسا  هک  يرتخد  نآ  تسا و  یلع  شمسا  هک  یصو  نآ  تسا و  دمحم  شمـسا 
قح و هب  دنطبـس  ود  نیمه  رتـخد و  نیمه  یـصو و  نیمه  یبـن و  نیمه  روـبز  لـیجنا و  تاروـت و  رد  تسا  نیـسح  يرگید  نسح و 

نالف لاحلا  هک  دومرف  دش و  تولاجلا  سار  هجوتم  تفرگ  قیلثاج  زا  ار  رارقا  نیا  ترضح  نآ  نوچ  سپ  یتسار 
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ترـضح نآ  هدـش  دـلوتم  نآ  زا  وت  هک  ار  یـسک  نآ  دـهد و  تکرب  ار  وت  ادـخ  ناوخب  تفگ  تولاـجلا  سار  ونـشب  ار  روبز  زا  رفس 
مالـسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  رکذ  هب  دیـسر  هکنآ  ات  دناوخ  دومن و  روبز  زا  لوا  رفـس  ندناوخ  رد  عورش 

نانچ همذ  دـهع و  ناـمه  تسا  وت  يارب  روبز و  رد  تسا  نینچ  رگا  ادـخ  هب  منک  یم  لاوس  وت  زا  تولاـجلا  سار  يا  هک  دومرف  سپ 
مسق ار  وت  هک  دومرف  ترـضح  نآ  مهمامـسا  هب  تسا  روکذم  روبز  رد  وحن  نیمه  هب  یلب  تفگ  تولاجلا  سار  دوب  قیلثاج  يارب  هک 

دمحم و تفـص  تاروت  رد  دـیا  هتفای  ایآ  هک  هدـینادرگ  لزان  نارمع  نب  یـسوم  رب  تاروت  رد  یلاعت  قح  هک  هیآ  هد  قح  هب  مهد  یم 
هک ره  هک  تفگ  تولاجلا  سار  لضف  لدـع و  هب  دوب  دـنهاوخ  بوسنم  ناشیا  هک  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و 

عورش ترضح  نآ  ریگب و  ار  تاروت  زا  رفـس  نالف  لاحلا  هک  دومرف  دوب  دهاوخ  هدش  رفاک  ءایبنا  عیمج  ادخ و  هب  دیامن  راکنا  ار  نیا 
دمحم رکذ  هب  دندیسر  هکنآ  ات  دوب  بجعت  رد  ترضح  نآ  ناسل  تحاصف و  نایب و  توالت و  رد  تولاجلا  سار  درک و  ندناوخ  رد 

همطاف و یلع و  دـمحم و  یبرع  هب  ناریـستقب  ریبش و  ربش و  دـمحا و  تنب  ایلیا و  داـمحا و  تسا  نیا  هک  تفگ  تولاـجلا  سار  (ص )
دنزرف يا  هک  تفگ  تولاجلا  سار  دش  غراف  نآ  زا  نوچ  دومرف و  توالت  ار  رفـس  نآ  ترـضح  نآ  سپ  تسا  ع )  ) نیـسح نسح و 

مدش یم  عبات  ار  وت  رما  مدروآ و  یم  دمح  اب  نامیا  هنیآ  ره  دـیدرگ  یم  لطاب  دوهی  عیمج  رب  نم  تسایر  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دـمحم 
لـیجنا و تاروت و  هک  ار  یـسک  ما  هدـیدن  نم  هک  هداد  دواد  هب  ار  روبز  تسا و  هداتـسرف  یـسوم  هب  ار  تاروت  هک  یئادـخ  هب  مسق  و 

وت زا  اهبتک  نآ  ندناوخ  رد  شتحاصف  دنادب و  دناوخب و  رتهب  وت  زا  ار  اهنآ  ریـسفت  هک  ار  یـسک  مدیدن  دـناوخب و  رتهب  وت  زا  ار  روبز 
زامن نم  لاحلا  هک  دومرف  ترضح  نآ  دش  لخاد  زامن  تقو  نوچ  لاوز و  تقو  ات  دوب  ناشیا  اب  ترـضح  نآ  سپ  دشاب  رتشیب  رتهب و 
ادرف شبحاص و  همان  باوج  نتـشون  صوصخ  رد  ما  هدرک  هنیدم  یلاو  اب  هک  هدعو  تهج  هب  هنیدم  هب  مور  یم  مروآ و  یم  اج  هب  ار 

اب ار  زامن  هداتـسیا و  شیپ  رد  ترـضح  نآ  تفگ و  هماقا  ناذا و  ناملـس  نب  هللادـبع  سپ  هللا  اشنا  مدرگ  یم  رب  امـش  يوس  هب  حـبص 
هیراج دـنتفر و  هورگ  نآ  تسـشن و  ناکم  نامه  رد  دـمآ  دـش  رگید  زور  نوچ  تفر و  داد و  فیفخت  ارم  تئارق  دروآ و  اـجب  مدرم 
رتخد نآ  زا  ترضح  نآ  سپ  دینش  یم  ار  ناشیا  نخس  قیلثاج  تفگ و  یم  نخس  وا  اب  مور  تغل  هب  ترضح  نآ  هک  دندروآ  هیمور 
مدوب هتخانـشن  ار  دـمحم  هک  نیا  زا  شیپ  عهک  تفگ  رتخد  نآ  یـسیع  ای  تسا  رت  بوبحم  وت  دزن  دـمحم  هک  دیـسرپ  یمور  تغل  هب 

نم دزن  رد  ناربمغیپ  همه  زا  یـسیع و  زا  تسا  رت  بوبحم  دمحم  ما  هتخانـش  ار  دـمحم  هک  لاحلا  دوب  رت  بوبحم  نم  دزن  رد  یـسیع 
یم تسود  ار  یـسیع  هکلب  هللا  ذاعم  تفگ  يراد  یم  نمـشد  ار  یـسیع  يدش  لخاد  دمحم  نید  رد  هک  دیـسرپ  رتخد  نآ  زا  قیلثاج 
نیا مالک  نک  ریـسفت  هک  دومرف  قیلثاج  هب  ترـضح  نآ  سپ  مراد  یم  رتسود  ار  دمحم  هک  تسه  ردـق  نیا  مراد  نامیا  وا  هب  مراد و 

دمحم نبای  هک  تفگ  قیلثاج  سپ  دومن  ریـسفت  ار  همه  قیلثاج  نارـضاح و  يارب  یتفگ  نآ  هب  وت  هک  ار  هچنآ  ارم و  مـالک  هیراـج و 
ار وا  هک  دومرف  تسمالک  تجح و  بحاص  دـیوگ و  یم  نخـس  يدنـس  تغل  هب  تسین و  رظن  دنـس و  لها  زا  تسه  يدرم  اجنیا  رد 

هکنآ ات  دومن  لقن  رگید  یتجح  هب  یتجح  زا  ار  وا  دومرف و  نخس  يدنـس  تغل  هب  وا  اب  بانج  نآ  دش  رـضاح  نوچ  دینادرگ  رـضاح 
وا اب  سپ  يدنس  تغل  هب  درک  رارقا  ادخ  یگناگی  هب  هک  دومرف  بانج  نآ  سپ  هلطیش  یطیش  یطیش  تفگ  یم  هک  دندینش  نارـضاح 

هللا و لوسر  دـمحم  نا  هللا و  ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  هک  تفگ  يدنـس  تغل  هب  درم  نآ  هکنآ  اـت  تفگ  نخـس  مدرم  یـسیع و  باـب  رد 
بانج نآ  زا  سپ  دوب  هتسب  رمک  رب  هک  دش  رهاظ  رانز  هس  نآ  ریز  رد  دوشگ و  ار  دوخ  دنبرمک 
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لضف نب  دمحم  هب  سپ  دیرب  ار  رانز  نآ  دیبلط و  يدراک  ترـضح  نآ  دنیامن و  عطق  دوخ  كرابم  تسد  هب  ار  نآ  هک  دومن  سامتلا 
هنیدـم و هب  روایب  ار  همه  ناشوپب و  هماـج  ار  شلاـیع  ار و  وا  نادرگ و  رهاـط  ار  وا  ماـمح و  هب  ربب  ار  يدنـس  نیا  هک  دومرف  یمـشاه 
دـیدرگ و مولعم  امـش  رب  لضف  نب  دـمحم  راتفگ  قدـص  لاحلا  هک  دومرف  دـیدرگ  غراف  موق  نآ  اب  نتفگ  نخـس  زا  باـنج  نآ  نوچ 

نب دـمحم  فعاضم و  فعـض و  اب  دـیدرگ  رهاـظ  رتشیب  نیا  زا  هک  مسق  ادـخ  هب  یلب  دـنتفگ  یگمه  تفگ  یم  امـش  هب  نم  زا  هچنآ 
هب نارضاح  همه  هک  دیوگ  یم  تسا  ثیدح  يوار  هک  لضف  نب  دمحم  درب  دنهاوخ  ناسارخ  هب  ار  وت  هک  تسا  هداد  ربخ  ام  هب  لضف 

دومن و عادو  ار  تعامج  نآ  دش  رگید  زور  نوچ  دنام و  ام  دزن  رد  ار  بش  نآ  ترـضح  نآ  دـنا و  هدومن  رارقا  ترـضح  نآ  تماما 
زا بانج  نآ  سپ  هیرق  طسو  هب  مدیسر  هکنیا  ات  متفر  ترضح  نآ  تمدخ  رد  نم  دش و  هناور  روما و  ضعب  هب  دومرف  تیصو  نم  هب 

نوچ راذـگ  مه  رب  مشچ  هک  دوـمرف  سپ  ادـخ  ظـفح  رد  درگرب  هک  دوـمرف  نم  هب  دراذـگ و  زاـمن  تعکر  راـهچ  تفر و  نوریب  هار 
تقو رد  مدیدن و  ار  ترضح  نآ  مدید و  هرصب  رد  دوخ  هناخ  رد  رب  ار  دوخ  مدرک  زاب  نوچ  نک  زاب  دومرف  متـشاذگ  مه  رب  اهمـشچ 

دومرف نم  هب  هرصب  زا  نتفر  تقو  رد  ترـضح  نآ  هک  یئاهتیـصو  هلمج  زا  مدرب و  هنیدم  هب  شلایع  اب  ار  يدنـس  درم  نآ  جح  مسوم 
مهاوخ ناـشیا  دزن  نم  هک  ار  ناـشیا  هد  ربخ  نک و  عمج  دنـشاب  یم  اـجنآ  رد  هک  ار  اـم  نایعیـش  هفوک و  هب  ورب  سهک  دوب  نیا  یکی 

نآ مودـق  هب  ناـشیا  متفر و  هفوـک  هب  نم  میآ و  دورف  يرکـش  هب  رمع  نب  صفح  هناـخ  رد  هک  تـسا  هدرک  رما  ارم  هـک  وـگب  دـمآ و 
هک متسناد  تشذگ  نم  رب  هک  مدید  ار  ترضح  نآ  مداخ  مالس  هک  مدوب  هتسشن  محازم  نبرصن  دزن  رد  يزور  مداد و  ربخ  ترـضح 

مالس تسا و  اجنآ  رد  ترضح  نآ  هک  مدید  مدمآ  ریمع  نب  نصفح  هناخ  هب  متساوخرب و  تسا  هدروآ  فیرـشت  هفوک  هب  بانج  نآ 
کقیفوت یلع  دمحلا هللا  دومرف  مدرک  عمج  هک  مدرک  ضرع  هدومن  ایهم  هعیـش  يارب  هک  ار  ماعط  نآ  نک  عمج  هک  دومرف  سپ  مدرک 

املع ناملکتم و  هورگ  زا  هفوک  رد  هک  نیبب  دمحم  يا  هک  دومرف  نم  هب  دندیدرگ  غراف  ماعط  ندروخ  رد  دندش و  عمج  نایعیش  سپ 
ملع زا  یبیـصن  مناسرب  امـش  هب  هک  مدرک  هدارا  نم  هک  دومرف  ناشیا  هب  مدومن  رـضاح  ار  همه  نوچ  زاـس و  رـضاح  ار  همه  تسیک و 

ور سپ  تسا  هداتـسرف  ورف  هک  یباتک  ره  هب  تسا  هدینادرگ  ملاع  ارم  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  مدیتناسر  هرـصب  هب  هچنانچ  ار  مدوخ 
تشاد و یـسیع  هک  هفیحـص  زا  يراد  ربخ  چیه  وت  قیلثاج  يا  هک  دومرف  لیجنا و  ملع  هب  لدج و  هب  دوب  روهـشم  هک  قیلثاج  هب  درک 
هب هک  تساوخ  یم  هک  دوب  برغم  رد  یـسیع  رد  رگا  دوـب و  هتـشون  مسا  جـنپ  هفیحـص  نآ  رد  دوـب و  هتخیمآ  دوـخ  ندرگ  رد  ار  نآ 
زا هظحل  کی  رد  دش و  یم  هدیچیپ  وا  يارب  نیمز  داد  یم  مسق  مسا  جنپ  نآ  زا  یکی  هب  ار  ادخ  داشگ  یم  ار  هفیحص  نآ  دور  قرشم 
هک دوب  مسا  جنپ  وا  اب  هک  مناد  یم  اما  مرادن  ملع  هفیحـص  نآ  هب  هک  تفگ  قیلثاج  تفر  یم  قرـشم  هب  برغم  زا  برغم و  هب  قرـشم 

ترـضح نآ  درک  یم  بلط  هک  ار  يزیچ  ره  دـش  یم  هدرک  اطع  وا  هب  وب  اهنآ  زا  یکی  قح  هب  ای  اهنآ  قح  هب  درک  یم  لاوس  ادـخ  زا 
سپ راکنا  ای  شاب  هتشاد  رارقا  هفیحص  هب  یهاوخ  یم  یشاب  هتشاد  رارقا  دوب  یـسیع  اب  ءامـسا  نیا  هکنیا  هب  وت  هاگ  ره  ربکا  هللا  دومرف 

مـصخ اب  نوچ  هک  یـسک  تسا  هداد  فاـصنا  اـیآ  ناـمدرم  هورگ  يا  هک  دومرف  نآ  زا  دـعب  شراـتفگ و  رب  دیـشاب  دـهاش  هک  دومرف 
هک دینادب  هک  دومرف  سپ  یلب  دـنتفگ  نارـضاح  همه  دـشاب  مصخ  تعیرـش  ربمغیپ و  باتک و  تلم و  شلیلد  دـیامن  عجاحم  شدوخ 

تیحالـص دسر و  وا  هب  رما  هک  یتقو  رد  تشاد  یم  اپ  رب  دمحم  هک  ار  هچنآ  دراد  اپ  رب  هک  تسا  سک  نآ  ص )  ) دمحم زا  دعب  ماما 
دیسرپ تولاجلا  سار  دشاب  ماما  رد  دیاب  هک  یئاهلیلد  ناحتما و  اب  دیامن  هجاحم  هک  یسک  رگم  درادن  تماما  يارب 
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تاروت هب  هیروت  لها  اب  دـیامن  هجاحم  نآرق و  روبز و  لیجنا و  تاروت و  هب  دـشاب  ملاع  ماما  دـیاب  هک  دومرف  تسیچ  اهلیلع  نآ  اب  هک 
هجاحم هک  یموق  ره  اب  تاغل و  عیمج  هب  دشاب  ملاع  هک  دـیاب  ناشیا و  نآرق  هب  نآرق  لها  اب  ناشیا و  لیجنا  هب  لیجنا  لها  اب  ناشیا و 

فصنم و لداع و  دشاب و  یبیع  ره  زا  كاپ  یـشوخان و  ره  زا  دـشاب  هزیکاپ  راگزیهرپ و  دـیاب  لاصخ  نیا  اب  شدوخ و  تغل  هب  دـنک 
دـشاب زیچ  ره  هدنفاکـش  دـیاش و  ار  قوثو  دـشاب و  نومام  هیاوراب و  قفـشم و  قداـص و  فوطع و  روفغ و  میحر و  فؤر و  میکح و 
هرابرد تفگ  ناوت  یم  هچ  دومرف  دـمحم  نب  رفعج  باب  رد  یئوگ  یم  هچ  هللا  لوسر  نباـی  تفگ  تساوخرب و  محازم  نب  رـصن  سپ 
دومرف رفعج  نب  یـسوم  هرابرد  یئوگ  یم  هچ  تفگ  رـصن  دوب  دوخ  نامز  لها  ملعا  وا  هک  دـنهد  یم  تداهـش  تما  مامت  هک  یماما 
طاسبنا اب  شدوخ  تایح  تدم  رد  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  هک  دومرف  دنتریح  رد  وا  رما  رد  مدرم  تفگ  رـصن  دوب  رفعج  لثم  زین  وا  هک 

همه زا  ناشیا و  ناـبز  هب  مجع  اـب  یمور و  هب  هیمورا  هب  يرد و  هب  درک  یم  ملکت  ناـسارخ  لـها  اـب  ناـشیا و  تغل  هب  دومن  یم  ملکت 
تقو دـمآ و  رـس  هب  ناشتدـم  نوچ  ناشیا و  باتک  هب  دـندرک  یم  هجاحم  ناشیا  اب  دـندمآ و  یم  وا  دزن  هب  يراـصن  دوهی و  ياـمبلع 
تافو تقو  هدیـسر و  رخآ  هب  تدم  هک  دیوگ  یم  تردـپ  هک  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  هب  تلاسر  هب  شنایلاوم  زا  یکی  دیـسر  شتافو 

دوخ یصو  ار  وا  دیبلط و  ار  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  دیسر  ادخ  لوسر  تافو  تقو  نوچ  هک  یتسرد  هب  تردپ  یصو  یئوت  دیـسر و 
دومرف سپ  درپس  وا  هب  تسا  هدینادرگ  صوصخم  نآ  هب  ار  ءایصوا  ءایبنا و  یلاعت  قح  هک  دوب  یئامسا  نآ  رد  هک  هفیحص  دینادرگ و 

متاخ هب  دروآ  نوریب  نوچ  دروآ  نوریب  ار  دوخ  نابز  هک  دومرف  دیـشوپ و  بانج  نآ  رـس  رب  هماـج  سپ  اـیب  نم  کـیدزن  یلع  اـی  هک 
نوچ رب و  ورف  دـیایب  نوریب  نآ  زا  هچنآ  کـمب و  ار  نآ  ریگب و  نهد  رد  ارم  ناـبز  یلع  اـی  هک  دوـمرف  سپ  درک  رهم  ار  نآ  كراـبم 

ار وت  دوب و  هدـینامهف  نم  هب  هک  ار  هچ  ره  دـینامهف  وت  هب  یلاعت  قح  هک  دومرف  وا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  درک  نانچ  ع )  ) نینمؤملاریما
هک اریز  ار  توبن  رگم  دوب  هدومرف  اـطع  نم  هب  هک  ار  یملع  ره  دومرف  اـطع  وت  هب  دوـب و  هتخاـس  اـنیب  نآ  هب  ارم  هچنآ  هب  تخاـس  اـنیب 
ره نم  تفای  تافو  یـسوم  ماما  ترـضح  نوچ  رگید و  ماـما  زا  دـعب  یماـما  ره  تسا  نینچ  مه  دوب و  دـهاوخن  نم  زا  دـعب  يربمغیپ 
هک دـنا  هدرک  تیاور  مداخ  رـسای  زا  تاجردـلا  ریاصب  بحاص  بوشآ و  رهـش  نبا  هیوباب و  نبا  ًاضیا  .متـسناد  ار  یباتک  ره  ینابز و 

رگیدکی اب  دینش و  یم  ار  ناشیا  زا  وا  ترضح  نآ  هک  یئاج  رد  دندوب  هناخرد  یمور  یلقص و  زا  ترـضح  نآ  نامالغ  زا  ار  یعمج 
چیه میا  هدمآ  دلب  نیا  هب  ات  میدرک و  یم  دـصق  هعفد  کی  یلاس  رد  میدوب  هک  دوخ  دالب  رد  هشیمه  ام  هک  دـنتفگ  یم  دوخ  تغل  هب 

امن و دـصق  عضوم  نـالف  زا  ار  نـالف  هک  دومرف  وا  هب  دـندروآ  يداـضف  داتـسرف و  ترـضح  نآ  دـش  رگید  زور  نوچ  میدرکن  دـصق 
نآ دش و  خرـس  درک و  مرو  متـسد  مدرک  دصق  مدومن و  ترـضح  نآ  تفلاخم  نکم و  دصق  وت  رـسای  يا  هک  دومرف  نم  هب  نینچمه 
زا مدوب  هدرک  یهن  ار  وت  نم  ایآ  هک  دومرف  مدیناسر  ضرع  هب  دوب  هتشذگ  هچنآ  نم  دوش  یم  هچ  ار  وت  هک  دیسرپ  نم  زارف  ترـضح 

تخادنا و نآ  رب  ار  دوخ  نهد  بآ  دیلام و  نآ  رب  كرابم  تسد  مدرب  شیپ  ار  متسد  نوچ  روایب  شیپ  ار  تتسد  لاحلا  ندرک  دصق 
فلوم تشگرب  ضرم  نآ  مدروخ و  یم  اذـغ  بش  وا  مدومن  شومارف  ار  نآ  یتـقو  نم  روخم و  اذـغ  بش  رد  نیا  زا  دـعب  هک  دومرف 
ریاـصب باـتک  زا  دـیمهف  دـندوب  یمور  هک  ار  دوـخ  نیظفحتـسم  تاـملک  ماـش  هبارخ  رد  نیدـجاسلا  دیـس  ترـضح  هچناـنچ  دـیوگ 

رد ار  تیب  لها  ریاس  اب  ار  نیـسحلا  نب  یلع  مدـج  ماجنا  تنحم  ماش  رد  هک  دومرف  قداـص  ترـضح  هک  تسا  هدـش  لـقن  تاجردـلا 
هداد لزنم  یبارخ  هناخ 
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كاله ام  دوش و  بارخ  ام  رـس  رب  هک  دـنا  هداد  لزنم  بارخ  هناخ  نیا  رد  ار  ام  هک  دـنتفگ  یـضعب  هب  ناـشیا  زا  یـضعب  سپ  دـندوب 
رب هناخ  هک  دنسرت  یم  هورگ  نیا  هب  دیئامن  رظن  دنتفگ  یمور  نابز  هب  ناشیا  زا  یضعب  دندینش  ار  نخـس  نیا  نانآ  هب  هک  نوچ  میوش 
هک دومرف  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  دنروآ  یم  لتق  هب  دنرب و  یم  نوریب  ار  ناشیا  ادرف  هک  دنناد  یمن  دوش و  بارخ  ناشیا  رس 

یگدنب تدابع و  دشاب و  تاغل  عیمج  هب  ملاع  هک  یماما  هیش  يا  دیمهفن  یـسک  نم  ریغ  مدیمهف و  یمور  نابز  هب  ار  ناشیا  ملکت  نم 
دوجـس ترثـک  زا  هک  ار  دوخ  رهطم  رونم  كراـبم  هبهج  ياهتـسوپ  هبترم  تفه  یلاـس  ره  رد  دوجـس  ترثـک  زا  هک  دوـب  هبترم  هب  وا 

دهز ماقم  دومن و  یم  زامن  تعکر  رازه  یبش  ره  دنتفگ و  یم  تاقثلا  وذ  رد  ار  وا  تهج  نیا  زا  تفرگ و  یم  دوب   (1) دودو دنوادخ 
هنوگچ دنهد  لزنم  هبارخ  رد  ار  وا  لاوحا  نیا  دوجو  اب  تسا  رتاوتم  رابخا  بتک  رد  رات  ياهبش  رد  رورس  نآ  ياطع  لذب و  لضف و  و 

نآ رد  ردـق  نآ  دوبن و  عنام  اوه  تدورب  ترارح و  زا  هک   (2) دوب هبارخ  هریغ  هیوباب و  نبا  تیاور  قفاوم  هک  یمادـهنالا  بیرق  هناوخ 
رگید تحارج  دندومن و  یم  افتکا  نیمه  هب  یکـشاک  تخیر  یم  تسوپ  ناشیا  سدـقم  ياهور  زا  هک  دنتـشاد  هاگن  ار  ناشیا  هبارخ 

رب ع )  ) اضر ماما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  همرـس  نب  هللادبع  زا  يدنوار  بطق  ًاضیا  .دـندروآ  یمن  دراو  ناشیا  بلق  رب 
نوریب ترـضح  نآ  سپ  میدومن  یم  هلداجم  همـصاخم و  رگیدـکی  اب  هن  ای  تسا  ماما  اضر  ماما  ترـضح  هکنآ  رد  ام  تشذـگ و  ام 
يدـیز میتشادـن و  داقتعا  تماما و  هب  تقو  نآ  رد  اـم  میتفر و  نوریب  باـنج  نآ  تمدـخ  رد  حارـس  بوقعی  نبا  میمت  نم و  تفر و 

نآ هدومرف و  هراشا  هچب  نآ  هب  ترـضح  نآ  سپ  دوب  اـهنآ  اـب  هچب  هک  میدروخ  رب  یئوها  هلگ  هب  میدیـسر  ارحـص  هب  نوچ  میدوب و 
رد عورـش  داد  دوخ  نامالغ  زا  یکی  هب  دـیلام و  اـهنآ  رـس  رب  تسد  هتفرگ  ار  نآ  ترـضح  نآ  داتـسیا  باـنج  نآ  شیپ  رد  وهآ  هچب 

مارآ نآ  میدـیمهفن و  اـم  هک  تفگ  وهآ  هچب  نآ  اـب  ینخـس  ترـضح  نآ  دوش  اـهر  وا  تسد  زا  هک  تساوـخ  یم  درک و  بارطـضا 
مدرک هبوت  نم  قلخ و  رب  ادـخ  تجح  یئوت  نم  دیـس  يا  یلب  مدرک  ضرع  يدروآ  ناـمیا  هللادـبع  يا  هک  دوـمرف  نم  هب  سپ  تفرگ 

درک یم  زاوآ  دوب و  يراج  بآ  شیاهمـشچ  زا  دیلام و  ترـضح  نآ  رب  ار  دوخ  دمآ و  وهآ  نآ  سپ  ورب  هک  دومرف  وهآ  نآ  هب  سپ 
دیوگ یم  دومرف  دنناد  یم  ادخ  لوسر  دنزرف  لوسر و  ادخ و  هک  میدرک  ضرع  دـیوگ  یم  هچ  هک  ینادـیم  هک  دومرف  ترـضح  نآ 
لدـبم يدـیماان  هب  مدـیما  يدومن  صخرم  ارم  هک  لاـحلا  دروخ و  یهاوخ  نم  تشوگ  زا  هک  مدـش  راو  دـیما  يدـیبلط  ارم  نوچ  هک 

هب بانج  نآ  دـش و  رامیب  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یکی  هک  تسیلوقنم  ع )  ) یقت دـمحم  ماـما  زا  يدـنفار  تاوعد  رد  ًاـضیا  تشگ 
تدـش ناـیب  شدارم  مدرک و  تاـقالم  ار  گرم  هک  تفگ  درم  نآ  ار  تدوخ  یباـی  یم  هنوـگچ  هک  دیـسرپ  وا  زا  تفر و  وا  تداـیع 

نیا هک  دومرف  هدـش  میلا  دـیدش و  رایـسب  مضرم  هک  مدرک  ضرع  ار  نآ  هدرک  تاـقالم  هنوگچ  هک  دومرف  رورـس  نآ  دوـب  شـضرم 
زا هک  دنتـسه  یهورگ  دـنهورگ  ود  مدرم  دسانـش و  یم  وـت  هب  ار  گرم  زا  یـضعب  هک  ار  يزیچ  هدوـمن  تاـقالم  هکلب  تسین  گرم 
هب سپ  درک  نانچ  درم  نآ  یتفا و  تحار  هب  ات  ار  تیالو  ادـخ و  هب  نامیا  نادرگ  هزات  سپ  دـنتفا  یم  تحار  هب  نارگید  ناشیا  مدرم 

مالـس وت  رب  دنا و  هدروآ  نم  يارب  فحت  تایحت و  دنا و  هدمآ  نم  راگدرورپ  هکئالم  زا  یهورگ  هللا  لوسر  نبای  هک  دـیناسر  ضرع 
هکئـالم هورگ  يا  دینیـشنب  هک  دوـمرف  ترـضح  نآ  دننیـشنب  هک  نک  صخرم  ار  ناـشیا  دـنا  هداتـسیا  اـپ  رب  وـت  شیپ  رد  دـننک و  یم 

زا هک  تفگ  ضیرم  دنتـسیاب  نم  روضح  رد  هکنآ  هب  دـنرومام  ایآ  هک  سرپب  ناـشیا  زا  هک  تفگ  ضیرم  نآ  هب  سپ  نم  راـگدرورپ 
ار اهنآ  ادخ  هک  هکئالم  مامت  رگا  هک  دنتفگ  مدیسرپ  ناشیا 
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سپ دنرومام  نینچ  یلاعت  قح  بناج  زا  دنوش و  صخرم  هکنآ  ات  دننیشن  یمن  دنتسیا و  یم  دنوش  رضاح  وت  دزن  هب  تسا  هدرک  قلخ 
صخـش اب  نم  يارب  دش  لثمم  هک  وت  صخـش  تسا  نیا  هللا  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  تفگ  تشاذگ و  مه  رب  ار  اهمـشچ  درم  نآ 

یثیدح قباس  رد   (1) دیوگ فلؤم  .دومن  تافو  تفگ و  ار  نیا  دـندوب و  ترـضح  نآ  زا  دـعب  هک  ناماما  و  ص )  ) دـمحم صاخـشا 
تلالد ثیدح  نآ  هدومن و  رارف  ار و  نآ  بت  روفلا  یف  دنتفر  نایعیـش  زا  یـصخش  تدایع  هب  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  هک  تشذگ 

هدرک تیاور  باحـصا  یـضعب  زا  هیوباب  نبا  ًاضیا  هتخاس و  مالـسلا  مهیلع  همئا  داقنم  عیطم و  ار  ایـشا  عیمج  ملاع  دنوادخ  هک  تشاد 
ار هچنآ  ینک  اعدا  هک  تسا  هداد  هبترم  ردقنآ  ار  وت  ادخ  ایآ  هک  تفگ  دش و  لخاد  ترضح  نآ  رب  يراکم  دیعـس  وبا  نبا  هک  تسا 
ایآ دـنک  لخاد  وت  هناخ  رد  ار  رقف  دـناشن و  ورف  ار  وت  رون  ادـخ  دوش  یم  هچ  ار  وت  هک  دومرف  ترـضح  نآ  درک  یم  اعدا  تردـپ  هک 

یسیع دومرف و  اطع  وا  هب  ار  میرم  سپ  دش  دهاوخ  تمارک  وا  هب  يرـسپ  هک  نارمع  هب  دومن  یحو  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  هتـسنادن 
نم زا  مردپ  متسه و  مردپ  زا  نم  دندوب و  زیچ  کی  میرم  یسیع و  یسیع و  زا  میرم  دوب و  میرم  زا  یـسیع  سپ  درک  اطع  میرم  هب  ار 

یهاوخن لوبق  وت  هک  تسا  نآ  نامگ  هک  دومرف  مسرپ  یم  هلئـسم  وت  زا  نم  هک  تفگ  دیعـس  وبا  نبا  مردپ  زا  میوزج  کی  نم  دوب و 
نم میدـق  ناگدـنب  تفگ  ندرم  تقو  رد  نادرم  زا  يدرم  هک  تفگ  ار  دوـخ  هلئـسم  سرپـب  نکیلو  یتـسین  نم  تـیعر  زا  وـت  درک و 

رد هام  شـش  هک  هدنب  ره  سپ  میدقلا  نوجرعلا  اک  داع  یتح  هک  دیامرف  یم  یلاعت  قح  هک  دومرف  ترـضح  نآ  ادخ  هار  رد  دـندازآ 
ات تفاـی  یمن  بش  توق  هک  يوحن  هب  دـیدرگ  ریقف  تفر و  نوریب  درم  نآ  هک  دـیوگ  یم  يوار  دوب  دـهاوخ  دازآ  تسا  هدوب  کـلم 

دنیشن یم  سلجم  رد  ترضح  نآ  هک  دیسر  ربخ  نومام  هب  هک  تیسا  هدرک  تیاور  يوره  تلصلا  وبا  زا  ود  هب  ًاضیا  درم و  هک  یتقو 
دینادرگ و ریما  دوب  نومام  بحاص  هک  ار  یـسوط  ر.مع و  نب  دمحم  سپ  دـنوش  یم  وا  هتفیرف  مدرم  دـیوگ و  یم  نخـس  مولع  رد  و 

دزن زا  كانبضغ  ترضح  نآ  دیناسر و  فافختسا  دومن و  رضاح  ار  بانج  نآ  دینادرگ  رود  ترـضح  نآ  سلجم  زا  ارم  درم  دمحم 
هب هک  یلاعت  هلا  لوح  هب  دروآ  مهاوخ  دورف  هک  اسنلا  دیـس  یـضترم و  یفطـصم و  قح  هب  درک  یم  تکرح  شیاهبل  دمآ و  نوریب  وا 

دوخ لزنم  هب  سپ  دنناسر  فافختسا  وا  هماع  هصاخ و  وا و  هب  دنناردب و  ار  وا  لحم  نیا  ناکـس  هک  دوش  ببـس  هک  منک  وا  رب  یئاعد 
باـتک رد  هک  ینـالوط  یئاـعد  تونق  رد  میود  تعکر  رد  دروآ و  اـجب  زاـمن  تعکر  ود  هتخاـس و  وضو  دـیبلط و  وضو  بآ  دـمآ و 

درک ملظ  نم  رب  هک  یـسک  نآ  زا  نم  يارب  شکب  ماقتنا  وت  ادنوادخ  تفگ  تونق  رخآ  رد  دناوخ و  تسا  روکذم  اضرلا  رابخا  نویع 
دیناشچ نم  هب  وا  هکنانچ  ار  يراوخ  تلذم و  یخلت  وا  هب  ناشچب  درک و  رود  نم  هاگرد  زا  ار  نایعیـش  دیناسر و  فافختـسا  نم  هب  و 

رهـش رد  هلزلز  هک  دوب  هدشن  مامت  رورـس  نآ  ياعد  زونه  هک  دیوگ  یم  تلـصلاوبا  نادرگ  سجن  هیام  ورف  نامدرم  هدش  هدـنار  وا  و 
وبا يا  هک  دومرف  رورـس  نآ  هک  مدوب  مدوخ  ناکم  رد  نم  دـیدرگ و  عفترم  رابغ  درگ و  دـش و  دـنلب  اـهدایرف  اـهزاوآ و  داـتفا و  ورم 
یم ناجیه  هب  ار  رارشا  هدیـشوپ و  نیکرچ  هنهک و  رایـسب  ياهماج  هک  يریپ  هشاح  نز  دید  یهاوخ  ور و  الاب  ماب  هب  زیخرب و  تلـصلا 

شود رب  ملع  ياج  هب  ین  زا  هراـپ  نز  نآ  وا و  یتفع  یب  یندوک و  تهج  هب  دـنیوگ  یم  هنامـس  ار  نز  نآ  تیـالو  نآ  لـها  دروآ و 
یم وا  رکشل  ناگرزب  نومام و  رصق  بناج  هب  ار  لغد  هیامورف  نامدرم  نایرکـشل و  نز  نآ  هتـسب و  نآ  رـس  رب  یخرـس  هماج  هداهن و 

دش یم  هدنک  اضعب  هک  ار  یسوفن  رگم  مدیدن  متفر و  الاب  ماب  هب  نم  سپ  دشک 
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تخیرگ و یم  هدمآ و  نوریب  ناج  هاش  رـصق  زا  دوب و  هدیـشوپ  هرز  هک  مدـید  ار  نومام  دـش و  یم  هتـسکش  اضعب  هک  ار  ياهرـس  و 
تخانش یم  ار  نومام  هک  يدرم  دش و  هتفاکش  شرس  تسوپ  داتفا و  شرـس  زا  نوخ  هک  دز  وا  رـس  رب  یتشخ  ماب  زا  یماجح  درگاش 
هاـباحم زیمت و  زور  زورما  وش  تکاـس  هک  تفگ  درم  نآ  هب  هنامـس  هک  مدینـش  تسا و  نینمؤملاریملا  نیا  وـت  رب  ياو  هک  درک  داـیرف 

یمن طلـسم  راکبا  جورف  رب  ار  راجق  روکز  دوب  نینمؤملاریما  نیا  رگا  دوش و  مدرم  هلزنم  هبترم و  هظحـالم  هک  تسین  يزور  تسین و 
نآ رخآ  رد  هدرک و  تیاور  ار  ثیدح  نیمه  بوشآ  رهـش  نبا  دندنار و  دیدش  يراوخ  تلذـم و  اب  ار  وا  نایرکـشل  نومام و  درک و 
داد یلـست  ار  وا  رخآ  رد  ورم  سیئر  تخیوآ و  رد  هب  ار  دوخ  نامالغ  زا  رفن  لهچ  نومام  دندومن  تراغ  ار  نومام  لاوما  هک  هدومرف 
نآ رب  دمآ و  هدیناسر و  رورـس  نآ  هب  هک  تسیقاقحتـسا  يازج  رما  نیا  هک  تسناد  یم  دننک و  دنلب  ار  وا  هناخ  راوید  هک  دومن  رما  و 

مارآ اضر و  نم  سفن  زونه  هک  تفگ  تسـشن و  وا  يور  شیپ  رد  دزیخن و  رب  وا  میظعت  يارب  هک  داد  مسق  ار  وا  دـش و  لخاد  بانج 
هرابرد سرتب  ادـخ  زا  هک  دومرف  رورـس  نآ  منک  نانچ  یئامرف  زورما  وت  هچنآ  رفن و  لـهچ  نیا  نتـشک  زا  تسا  هدـیناسرن  نم  هب  مهب 

روما وت  هک  یتسرد  هب  تسا  هدیـشخب  صاصتخا  نآ  هب  هدومن و  یلاو  نآ  رب  ار  وت  هک  رما  نیا  هرابرد  و  ص )  ) یفطـصم دمحم  تما 
یم مولعم  رگید  ثیداحا  نآ و  قباس  ثیدح و  نیا  زا  هک  دیوگ  فلؤم  یتشاذـگ  نارگید  هب  ار  رما  يدـینادرگ و  عیاض  ار  ناملـسم 

هبوت و هاگره  ای  دیامن  هبانا  هبوت و  لمع  نآ  زا  دوش و  هبنتم  دیاش  دهد  یم  قلهم  مقتنم  دـنوادخ  ار  توبن  تیب  لها  رب  ملاظ  هک  دوش 
وا يارب  زا  يدبا  باذع  دوش و  رداص  وا  زا  هریغ  ملظ و  زا  هدـش  وا  ریمـض  نونکم  هک  یـصاعم  یهانم و  تاماقم  تسین  لباق  ار  هبانا 

مهیلع هللا  مالـس  تمـصع  تیب  لها  هب  ای  تعیرـش  هب  فافختـسا  شدوصقم  هک  یـسک  نکیلو  دوش  اـیهم  هداـمآ و  يدـب  ترخآ  رد 
التبم یملا  یبا و  دعب  روبقلا  یف  ار  وا  هک  تسا  نیا  يدنوادخ  تمکح  یضتقم  دنشاب  یم  مدرم  يداع  تعیرش و  ظفاح  هک  نیعمجا 

ناـمولظم رورـس  هک  یتقو  اروشاـع  زور  رد  هک  هدومن  لـقن   (1) سلاجم رد  قودـص  هچنانچ  دوش  سمطنم  تعیرـش  راثآ  هک  دزاـس 
مایخ بناج  زا  رکشل  هار  هک  دننزب  شتآ  دندوب  هدومن  ین  زا  رپ  دندوب و  هدومن  رفح  مرح  لها  مایخ  رود  هب  هک  یقدنخ  هک  دندومرف 

نیـسح و يا  دروآ  رب  دایرف  دز و  تسد  رب  تسد  دمآ و  رب  رورـس  نآ  هب  فافختـسا  ماقم  رد  ءایـشا  نآ  زا  ینوعلم  کیدوش  دودسم 
دومرف رورس  نآ  دیتخورفا  رب  دوخ  يارب  زا  ایند  رد  شتآ  يدوز  هب  هک  اریز  منهج  شتآ  رب  ار  امش  داب  تراشب  ع )  ) نیـسح باحـصا 

هقدا مهللا  دندومن  ضرع  ربکا  دنوادخ  هاگرد  هب  رورـس  نآ  سپ  دشاب  یم  ینزم  هریوج  یبا  نیا  دندرک  ضرع  صخـش  نیا  تسیک 
نب میمت  ار  وا  هک  رگید  نوعلم  تخادنا و  شتآ  قدنخ  نایم  رد  ار  وا  دومن و  مر  وا  بسا  هظحل  نامه  رد  سپ  ایندلا  یف  رانلا  باذع 

هک تسا  راکشآ  رهاظ و  هنوگچ  هک  ار  تارف  بآ  دینیب  یمن  ایآ  نیسح  باحصا  نیسح و  يا  هک  دروآ  رب  دایرف  دنتفگ  یم  نیـصح 
زا ار  گرم  راوگان  هعرج  هکنیا  ات  هرطق  کی  نآ  زا  امـش  دیـشچ  یمن  هک  ادخ  هب  مسق  دـهد  یم  یئانـشور  نایهام  مکـش  لثم  ایوگ 

نیا دندومرف  رورس  نآ  تسا  نیصح  نب  میمت  دندرک  ضرع  تسیک  صخش  نیا  دندومرف  باحـصا  هب  ترـضح  دیـشچب  عزج  يور 
ات دش  بلاغ  یقش  نآ  رب  یگنشت  هظحل  نامه  رد  دزاس  كاله  یگنـشت  زا  زورمآ  ار  نوعلم  نیا  دنوادخ  تسا  منهج  لها  زا  دودرم 

ینوعلم سلاجم  تیاور  قفاوم  دش و  لصاو  منهج  هب  دیدرگ و  لامیاپ  نابسا  مس  ریز  رد  دمآ و  دورف  دوخ  بسا  زا  هکنیا 

100 ص :

دراو نومام  رب  هک  یبرض  فاحتسم و  دیرد و  ار  زاب  هدبعش  هک  يریش  دندروخ و  ار  نارهم  نب  دیمح  هک  ریش ي  ود  تیاکح  (1 - ) 1
.قودص خیش  هک  نینچمه  تسا و  بلطم  نیا  هدهاشم  تیلوئسم  ثیدح  نیا  رد  دش و 
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رورس نآ  دنرادن  نارگید  هک  يراد  لوسر  ترضح  هب  تبسن  هچ  وت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  دنزرف  نیسح  يا  هک  دروآ  رب  دایرف 
نا هللا  ضعب و  نم  اهـضعب  هیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لا  میهاربا و  لا  احون و  مدا و  یفطـصا  هللا  نا  هک  دـندومن  توـالت  ار  هیآ  نیا 

ثعـشا نب  دمحم  دندومن  ضرع  صخـش  نیا  تسیک  دندومرف  رورـس  نآ  دـمحم  لآ  نم  هیداهلا  هرتعلا  نا  میهاربا و  لا  نما  دـمحم 
ثعشا نب  دمحم  هب  یتلذ  زورما  ادنوادخ  دندومن  ضرع  ادخ  هاگرد  هب  دندومن و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  كرابم  رس  رورس  نآ  تسا 

هب دعـس  رمع  رکـشل  زا  هضراع و  نوعلم  نآ  رب  دـش  ضراع  وا  تعاس  نامه  رد  سپ  یئاـمنن  زیزع  زگره  ار  وا  نیا  زا  ادـعب  هک  اـمنب 
ات دیطلغ  دوخ  هرذع  رد  هنهرب  تروع  اب  دیزگ و  ار  وا  یبرقع و  وا  رب  ملاع  دنوادخ  دومن  طلـسم  سپ  دش  رود  تجاح  ياضق  تهج 

لاتق هب  دایز  نبا  رکشل  اب  هک  مراد  ینب  هلیبق  زا  يدرم  تفگ  هک  هتابن  نب  غبصا  زا  تسا  هدرک  تیاور  هیوباب  نبا  .دش  لصاو  منهج  هب 
دوب يدیفـس  یئور و  شوخ  تیاغ  رد  نیا  زا  شیپ  دوب و  هدش  هایـس  وا  يور  دمآ و  ام  دزن  هب  دندوب  هتفر  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح 
ماما باحـصا  زا  یئور  دیفـس  درم  نم  تفگ  مسانـشن  ار  وت  نم  هک  تسا  کـیدزن  تسا  هدـش  ریغتم  وت  يور  سب  زا  متفگ  وا  هب  نم 

رب هک  ار  نوعلم  نآ  مدـید  تفگ  يوار  ما  هدروآ  ار  وا  رـس  دوب و  وا  یناـشیپ  رد  تداـبع  ترثک  رثا  هک  مدومن  دیهـش  ار  ع )  ) نیـسح
یکـشاک متفگ  دوخ  ردـپ  اـب  نم  دروخ  یم  بسا  ياـهوناز  هب  هک  دوب  هتخیوآ  نیز  شیپ  رد  ار  راوگرزب  نآ  رـس  دوب و  راوس  یبسا 

وا هب  رس  نیا  بحاص  هک  یئالب  دنزرف  يا  هک  تفگ  مردپ  دناسرن  تفخ  وا  هب  بسا  ردق  نیا  هک  تسب  یم  رتدنلب  ار  رـس  نیا  یکدنا 
لاح هب  ات  ما  هدومن  دیهش  ار  وا  هک  يزور  زا  هک  درک  لقن  نم  هب  وا  هک  اریز  دناسر  یم  رس  نیا  هب  وا  هک  نیا  زا  هدایز  دناسر  یم  زین 

تسا حوتف  هیام  هک  حور  دیامن و  یم  دعاصت  مغامد  خاک  هب  تالـضف  يراجم  زا  تاراخب  هک  نیمه  مور  یم  باوخ  هب  هک  بش  ره 
یم منهج  يوس  هب  ارم  ایب و  هک  دیوگ  یم  دیآ و  یم  نم  دتزن  هب  رس  نیمه  بحاص  دیامن  یم  عطق  مندب  رهاظ  زا  ار  هقالع  ایض  وترپ 

یمن باوخ ، هب  اهبـش  وا  دایرف  يادـص  زا  هک  مدینـش  وا  ناگیاسمه  زا  سپ  مشک  یم  باذـع  حبـص  ات  دزادـنا و  یم  منهج  رد  درب و 
لوا دلج  رد  هدومن و  اوسر  ار  دوخ  لام  نارسخ  نآ  تفگ  مدیـسرپ  وا  زا  ار  لاح  تقیقح  متفر و  وا  نز  دزن  هب  نم  سپ  تفر  میناوت 

زا تفگ  ازـسان  رورـس  نآ  قح  رد  دومن و  ءادهـشلا  دیـس  هب  فافختـسا  یـصخش  اروشاع  زور  رد  هک  ما  هدومن  لقن  هینیـسحلا  هفحت 
رد دوب  تحلـصم  هچ  مناد  یمن  هعیـش  يا  تسا  رایـسب  رابخا  لیبق  نیا  زا  يراب  دومن  روک  ار  وا  هدید  ود  دـمآ و  باهـش  ود  نامـسآ 

یـسفنب و ینودـصقا  موق  ای  هک  دومن  یفیعـض  دایرف  دـمآ و  رکـشل  مد  هب  وناز  وناز  كاچ  كاچ  ندـب  اب  بیرغ  مولظم  نآ  هک  یتقو 
دنتخاس یم  دراو  بل  هنـشت  حورجم  نآ  هب  تیذا  ملظ و  همه  نیا  هک  اعد  موق  نآ  ایآ  هحیاول  تحالو  ینیح  ناحدق  یمرح و  اوکرتا 

هک تسا  هدرک  تیاور  هزمح  نب  عسی  زا  ینیلک  خیش  ًاضیا  (1) و  دیدرگن بلقنم  ملاع  ارچ  داتفین و  ناشیا  تایح  نمرخ  هب  شتآ  ارچ 
یتماق دنلب  درم  هاگان  دـندومن  لاوس  مارح  لالح و  لئاسم  زا  هک  دـندوب  هدـمآ  يریثک  عمج  مدوب و  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  تفگ 

ما و هدمآ  جح  هب  ماوت و  دادجا  ابآ و  ناتسود  ناتسود و  زا  يدرم  نم  هللا  لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  تفگ  دش و  لخاد  نوگ  مدنگ 
هب ارم  هک  يردق  هب  یئامرف  تناعا  ارم  هک  دش  دناوت  رگا  سپ  مرادن  دناسرب  لزنم  هب  ارم  هچنآ  هک  يوحن  هب  تسا  هدش  مامت  نم  هقفن 

نوچ هک  منادرگ  یم  مزال  رذن  هب  دوخ  رب  دناسرب  مدوخ  رهش 

101 ص :

مولعلا رحب  هچناـنچ  دوـش  یمن  فرط  رب  تماـیق  زور  اـت  هک  دـش  رهاـظ  نآ  رد  يراـثآ  نکیل  دـیدرگن  بلقنم  ملاـع  رگا  یلب  (1 - ) 1
يرکس سانلان  تاجف  دق  رشحلا  روص  هحفن  ناک  لجرلا  ءاضوضلا و  يذ  حیحـصلا و  اذه  ام  بولقلا و  طع  یتلا  جاونلا  اذانم  هدومرف 

.لجالا قبسی  نا ال  هللا  نکیل  هل  سوفنلا  یضقق  نابباصملا  یضق  لمش  رکس و ال  و ال 

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 121 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12789/AKS BARNAMEH/#content_note_101_1
http://www.ghaemiyeh.com


باوج دش و  مدرم  هجوتم  دنک و  تمحر  ار  وت  ادخ  نیشنب  دومرف  ترضح  نآ  میامن  قدصت  وت  يارب  ردق  نامه  دیسر  دوخ  رهش  هب 
هک دومرف  دنامن  یقاب  همـشیخ  يرفعج و  نامیلـس  نم و  زا  ریغ  هب  یـسک  دندش  قرفتم  هورگ  نآ  نوچ  دومرف و  یم  ار  ناشیا  لئاسم 

هرجح لخاد  تساوخرب و  ترـضح  نآ  دـنادرگ س  رـسیم  ار  وت  بلطم  ادـخ  درک  ضرع  نامیلـس  موش  لخاد  هک  یهد  یم  نذا  ارم 
یناسارخ درم  نآ  تسا  اجک  هک  دومرف  هدرک  نوریب  ارم  تسد  رد  يالاب  زا  داتسیا و  رد  تشپ  رد  دمآ و  نوریب  یتعاس  زا  دعب  دش و 

نم يارب  ار  نآ  ضوع  نک و  فرـص  دوخ  تجاح  هقفن و  رد  ار  یفرـشا  تسیود  نیا  ریگب  دومرف  مرـضاح  اـجنیا  رد  تفگ  درم  نآ 
نامیلـس دـمآ  نوریب  ترـضح  نآ  تفر  نوریب  درم  نآ  نوچ  ینیبـن و  ارم  وت  منیبـن و  ار  وت  نم  هک  ور  نوریب  لاـحلا  نکم و  قدـصت 

هک مدیـسرت  یم  هک  دومرف  يدـیناشوپ  وا  زا  ور  هک  دوـب  هچ  ببـس  يدوـمرف  تمحرم  يدوـمن و  ناـسحا  درم  نآ  هب  هک  درک  ضرع 
تـسا هدومرف  وا  هک  هدینـشن  ار  ادخ  لوسر  ثیدـح  ایآ  مدرک  اور  ار  وا  تجاح  هکنآ  تهج  هب  منیبب  وا  تروص  رد  ار  لاوس  كذـم 

ار هئیس  هک  ره  ددرگ و  یم  لوذخم  سپ  دنک  شاف  ار  هئیـس  هک  ره  دوش و  هداد  وا  هب  جح  داتفه  باوث  دناشوپب  ار  هنـسح  هک  ره  هک 
مدوخ لها  هب  نوچ  یتجاح  بلط  يارب  متفر  وا  دزن  هب  هاگره  هک  نومـضم  نآ  هب  دناوخ  يرعـش  سپ  دوش  یم  هدیزرمآ  دراد  ناهنپ 

یبارعا هک  دـنداد  راوید  فاکـش  زا  یبارعا  هب  رانید  رازه  راهچ  نیـسح  ماـما  شراوگرزب  دـج  هچناـنچ  دوب  اـج  هب  میوربآ  متـشگرب 
ناردپ هک  تفگ  ترضح  نآ  هب  یصخش  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  يزار  رصن  نب  یسوم  زا  هیوباب  نبا  ًاضیا   (1) دشکن تلاجح 

درم دوب  هتخاس  طخ  بحاص  ار  ناشیا  ادخ  تعاط  دوب و  هداد  فرشا  ار  ناشیا  يوقت  هک  دومرف  دندوب  نیمز  لها  مامت  زا  فارشا  وت 
نامرف ار  ادخ  رتشیب و  شیاوقت  هک  ره  روخم  مسق  دومرف  يرتهب  نامدرم  همه  زا  وت  هک  مسق  ادخ  هب  هک  تفگ  ترـضح  نآ  هب  رگید 
تـسا هدشن  خسن  مکیقت  هللا  دنع  مکمرک  نا  اوفراعتل  لئابق  ًابوعـش و  مکانلعج  هیآ  هک  مسق  ادخ  هب  تسا و  رتهب  نم  زا  تسا  رترادرب 

یعمصا هک  ما  هدومن  لقن  هینیسحلا  هفحت  رد  دندومرف  دنچ  یعمصاب  نیدجاسلا  دیـس  رورـس  نیا  راوگرزب  دج  هچنانچ  دیوگ  فلؤم 
یئور وکین  ناوج  متفر  ادص  نآ  بقع  زا  سپ  مدینش  یفیعض  يادص  داتفا  مارحلا  دجـسم  هب  مراذگ  یبات  هام  بش  رد  هک  دیوگ  یم 

اهنآ هلمج  زا  دومن و  یم  تاجانم  دـنوادخ  اب  هدـیبسچ و  هبعک  هدرپ  هب  دوب و  رهاظ  ریخ  راثآ  وا  هرـشب  رد  هک  مدـید  یلیامـش  شوخ 
اهلک و یبنذ  یل  بهف  یتبرک  فشاک  تنا  یئاجر  ای  الا  مویق  یح  کلم  تنا  موجنلا و  تداغ  نویعلا و  تمان  يدیس  یهلا و  دوب  نیا 

یتیانجک ینج  دبع  يرولا  یف  ام  هیدر و  حابق  لامعاب  تیتا  یتفاسم  دعبل  ما  یکبا  دازلا  یلع  یغلبم  هارا  لیلق ال  يدازف  یتجاح  ضقا 
ار راعـشا  نیا  راوگرزب  نآ  مدینـش  هعفد  نیدـنچ  دـیوگ  یم  یعمـصا  یتفاخم  نثیا  مث  یئاجر  نیاـف  ینملا  هیـالغ  اـی  راـنلاب  ینقرحتا 
ع)  ) نیدباعلا نیز  ماما  ناوج  نا  مدید  مدومن  وا  يوس  هب  رظن  متفر و  شیپ  نم  سپ  دومن  شغ  داتفا و  هکنیا  ات  دومن  رارکت  دناوخ و 

بلق تقو  رب  نم  بلق  دوب  هتسیرگ  بانج  نآ  هک  سپ  زا  مداهن  دوخ  نماد  رب  متشادرب و  كاخ  يور  زا  ار  وا  كرابم  رس  سپ  تسا 
مـشچ دـیکچ و  راوگرزب  نآ  تروـص  رب  نم  مشچ  کـشا  تارطق  زا  هرطق  سپ  متـسیرگ  راوـگرزب  نآ  لاوـحا  رب  سپ  تخوـسب  وا 

نیا ثعاب  نم  يالوم  يا  یعمـصاوت  هدنب  منم  الوم  يا  مدومن  ضرع  يالوم  رکذ  نع  ینلغـش  يذلا  اذه  نم  دومرف  دوشگ و  كرابم 
امش راوگرزب  بانج  هکنآ  لاح  تسیچ و  هلان  هیرگ و  همه 

102 ص :

نود نم  كرح  نم  كاجر و  نم  نـالا  بخی  مل  دومن  ضرع  ار  تاـیبا  نیا  دیـسر  رورمـس  نآ  دزن  هب  هک  یتقو  برع  نآ  1)و  - ) 1
نآ هقبطنم  میحجلا  کیلع  تناک  مکئاوا  نم  ناک  يذـلا  ول ال  هقیـضلل  لـئاق  ناکدـت  كوبا  دـمتعم  تنا  داوج و  تنا  هقلحلا  کـباب 

اـصع هالـضب  انریـس  یف  ناک  ول  هقفـش  وذ  کیلع  یناف  ملعا  مذتعم و  کبلا  یناف  امدـخ  دـنداد  ار  برع  باوج  هیفاق  نامه  هب  رورس 
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نالعی دـندومرف  ضرع  دینـش  ار  وا  هیرگ  زاوآ  هب  نوچ  رورـس  نآ  تسیرگ  تفرگ و  ار  اهرز  برع  نآ  هقفدـن  کیلع  انامـس  تسما 
.ندوج بارثلا  لکای  فیک  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نم  هیرگ  دومن  ضرع  .انؤاطع  تلاقتسا 
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سجرلا مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  هدومرف  امـش  ناش  رد  دنوادخ  دیـشاب و  یم  تمارک  باب  دیتلاسر و  ندـعم  توبن و  تیب  لها  زا 
یعمصا يا  هک  دومرف  تسـشن و  تسار  دینـش  ار  تاملک  نیا  رورـس  نآ  نوچ  هک  دیوگ  یم  یعمـصا  ًاریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها 

دـشاب و یـشبح  مالغ  هچ  رگا  دـیامن  وا  تعاطا  هک  سک  ره  يارب  زا  ار  تشهب  تسا  هدومرف  قلخ  ادـخ  هک و  نادـب  تاهیه  تاهیه 
هک ار  ادخ  لوق  هدینشن  رگم  هآ  هآ  دشاب  یمشاه  دیس  دنچ  ره  دیامن و  وا  تیصعم  هک  سک  ره  يارب  زا  ار  منهج  تسا  هدومرف  قلخ 
نآ زا  ار  تاـملک  نیا  نوچ  نم  هک  دـیوگ  یم  یعمـصا  نولئاـستی  ـال  ٍذـئموی و  مهنیب  باـسنا  ـالف  روصلا  یف  خـفن  اذاـف  دـیامرف  یم 

هاگرد هب  شتاجانم  هک  يراوگرزب  هعیش  يا  متفر  دوخ  راک  بقع  هب  متشاذگاو و  هلان  هیرگ و  هب  ار  بانج  نآ  مدینـش  ع )  ) راوگرزب
یلیقث ریجنز  هب  ار  شکرابم  ياهاپ  دـندنبب و  مکحم  لغ  هب  ار  وا  كرابم  ياهتـسد  هک  تساور  اـجک  زا  اـیآ  دـشاب  مسق  نیا  هب  ادـخ 

دوب اور  ایآ  هدومن و  تیاور  ناحوص  نبدـیز  هچنانچ  دوشن  بوخ  لاس  هس  ات  ددرگ و  حورجم  شکراـبم  ياـهاپ  هک  دـنیامن  مکحم 
دیامرفب ماجنا  تنحم  ماش  رد  ار  تاملک  نیا  يدعاس  لهس  تیاور  قفاوم  دنروآ  دراو  رورس  نآ  رب  هک  تیذا  بعت و  يرایسب  زا  هک 

نینمؤملاریما یخیـش  دهـشم و  لک  یف  هللا  لوسر  يدـج  هریـصن و  هنع  بئاغ  دـبع  جـنزلا  نم  ینناک  قشمد  یف  ًالیلذ  داقا  همالک  یم 
مدـید تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نب  میهاربا  زا  ًاضیا  هریـسا  دالبلا  یف  دـیزی  یناری  نکا  مل  یبذـلت و  مل  یما  تیلاـیف  هریزو 

کی ما  هدروخ  مسق  قتع  هب  هک  تقو  ره  قتع و  هب  مروخ  یم  مسق  هک  دومرف  دوـمن و  تراـشا  یهایـس  مـالغ  هب  هک  ار  ترـضح  نآ 
رگم ص )  ) ادـخ لوسر  تبارق  ببـس  هب  مناد  رتـهب  مـالغ  نیا  زا  ارم  دوخ  رگا  دنـشاب  دازآ  نم  ناگدـنب  عیمج  ما و  هدرک  دازآ  هدـنب 

نآ يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا  ًاضیا  مشاب و  وا  زا  رتهب  لمع  نآ  ببس  هب  هک  دشاب  یحلاص  لمع  نم  يارب  هکنآ 
یگدنلام ارم  ایب و  هک  تفگ  ترـضح  نآ  هب  تخانـش و  یمن  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  مامح  رد  يدرم  دـش و  مامح  لخاد  ترـضح 

درک یهاوخ  رذع  رد  عورش  درم  نآ  دندیناسانش و  درم  نآ  هب  ار  بانج  نآ  مدرم  سپ  دش  وا  یگدنلام  لوغشم  زین  ترضح  نآ  نک 
تمدخ رد  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ایس  نب  یسوم  زا  بوشآ  رهش  نبا  ًاضیا  ندیلام  یم  داد و  یم  يرادلد  ار  وا  ترضح  نآ  و 

زاوآ نآ  بقع  زا  مدینـش و  يزاوآ  میدیـسر  سوط  غاب  کـی  دزن  هب  نوچ  دـش و  یم  دراو  سوط  هب  هک  یتقو  رد  مدوب  ترـضح  نآ 
تفرگ ار  نآ  هزانج و  نآ  دزن  دمآ  دش و  هدایپ  بانج  نآ  هک  مدید  داتفا  هزانج  نآ  رب  مرظن  نوچ  دنروآ و  یم  ار  هزانج  مدـید  متفر 

دنک تعیاشم  هک  سک  ره  رایـس  نب  یـسوم  يا  هک  دومرف  نم  هب  سپ  دبـسچب  شردام  هب  هلاـغزب  هکنآ  هیبش  هک  دوب  هتفرگ  ناـنچ  و 
هزانج نآ  نوچ  دشابن و  وا  رب  یهانگ  چیه  دشاب و  هدش  دلوتم  ردام  زا  هکنآ  لثم  دیآ  یم  نوریب  ناهانگ  زا  ار  ام  ناتسود  زا  یتسود 
تیم نآ  هنیس  رب  ار  كرابم  تسد  دمآ و  دندوشگ و  ار  هار  مدرم  دمآ و  یم  ترضح  نآ  هک  مدید  دنتـشاذگ  ربق  رانک  رد  هدروآ  ار 

وت يادف  متفگ  نم  دوب  دـهاوخن  وت  يارب  یـسرت  چـیه  نیا  زا  دـعب  تشهب و  هب  ار  وت  داب  تراشب  نالف  نب  نالف  ای  دومرف  تشاذـگ و 
ره رد  هک  یناد  یمن  ایآ  رایس  نب  یسوم  يا  هک  دومرف  يدوب  هدیسرن  نیمز  نیا  هب  نیا  زا  شیپ  زگره  یسانش و  یم  ار  درم  نیا  موش 
هک میهاوخ  یم  ادخ  زا  مینیب  یم  ناشیا  لمع  رد  يریصقت  رگا  سپ  دوش  یم  ضرع  همئا  هورگ  ام  رب  ام  نایعیش  لامعا  نیسپ  حبص و 

دهد لمع  يازج  نآ  رب  ار  ناشیا  هک  مینک  یم  لاوس  ادخ  زا  مینیب  یم  ناشیا  لمع  رد  یتدابز  رگا  دیامن و  وفع  ار  نآ 

103 ص :
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روباشین زا  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدومن  لقن  يروباشین  خـیرات  باـتک  زا  همغلا  فشک  بحاـص  ًاـضیا  دـیامرف و  تمارک  وکین 
ماما ود  دیـسر و  رازاب  هب  نوچ  دوب و  صلاخ  هرقن  نآ  قاری  مامت  دوب و  راب  یبهـشا  رتسا  رب  دهم  نآ  دوب و  يدـهم  رد  دـش  یم  هناور 

مامالا و اهیا  هداسا و  نبا  دیـسلا و  اهیا  هک  دنتفگ  دندوب  یـسوط  ملـسا  نب  دـمحم  يرگید  هعرزوبا و  یکی  هک  هیوبن  ثیداحا  ظفاح 
نیمرکم فالـسا  نیرهاط و  ناردـپ  قح  هب  میهد  یم  مسق  ار  وت  هیوبنلا  هیکزلا  هصالخلا  اهیا  هیـضرلا  رهاطلا  هلالـسلا  اهیا  همئالا  نبا 

ام دزن  رد  وت  زا  دـشاب  يراگدای  نآ  هک  نک  تیاور  ام  يارب  تدـج  زا  تناردـپ  زا  یثیدـح  امنب و  ام  هب  ار  كرابم  يور  هک  تدوخ 
دوخ كرابم  تعلط  هب  ار  ناملـسم  ياهدـید  دـنتخادنا و  الاب  ار  جدوه  شوپ  دـنراد و  هاـگن  ار  رتسا  هک  دومن  رما  ترـضح  نآ  سپ 

دنتسیرگ یم  یضعب  دندوب و  هداتسیا  رگیدکی  رس  بقع  رد  مدرم  هللا و  لوسر  يوسیگ  ود  دننام  تشاد  وسیگ  ود  دینادرگ و  نشور 
یم ار  رتسا  باـکر  گـنت و  یـضعب  دـندیطلغب و  كاـخ  رب  یـضعب  دـندیرد و  دوخ  رب  هماـج  یـضعب  دـندرک و  یم  داـیرف  یـضعب  و 

فـصن تقو  هب  ات  دـیماجنا  لوط  هب  لاوحا  نآ  دـندیلام و  یم  جدوه  شوپب  دوخ  تروص  هدرک  دـنلب  ار  اهندرگ  یـضعب  دندیـسوب و 
دیونـشب و امـش  ناناملـسم  هورگ  يا  هک  دندرک  دایرف  هاضق  همئا و  دـیدرگ و  نکاس  اهزاوآ  دوب و  يراج  رهن  دـننام  اهکـشا  راهنلا و 

نادملق رازه  راهچ  تسیب و  دومن و  رکذ  ار  ثیدح  ترـضح  نآ  سپ  شترتع  هرابرد  دـیناسرم  رازآ  ادـخ  لوسر  رب  دـیئامن و  طبض 
ندومن نایب  تقو  رد  هک  دوش  یم  هنوگچ  هک  دیامنن  داعبتـسا  یـسک  دیوگ  فلوم  ملق  تاود و  ياوس  دش  رـضاح  نآ  نتـشون  يارب 

ثیدح نآ  نتـشون  تهج  هب  دوش  دـش  دوجوم  نآ  رد  دادـملق  رازه  راهچ  تسیب و  روباشین  رد  ار  هللا  الا  هلا  ثیدـح ال  رورـس و  نآ 
نیا هب  نآ  رگید و  نیثدحم  املع و  ياوس  دـندوب  دوجوم  روباشین  رهـش  رد  ثدـحم  رازه  دصیـس  رورـس  نآ  دورو  تقو  رد  هک  اریز 

تنـس لها  بتک  نیرتربتعم  هک  ار  حیحـص  باتک  ثیداحا  رورـس  نآ  هب  دوب  رـصاعم  هک  يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم  هک  تسا  مسق 
وا رود  رب  ثدحم  رازه  دصیـس  هدوب و  تسا  دنقرمـس  تیالو  زا  هک  زبس  رهـش  رد  شدلوم   (1) تـسوا فیلات  هدومن و  عمج  وا  تسا 

ناینـس هک  اریز  دندیـسرپ  وا  زا  ار  نارق  مدق  ثودح و  هلئـسم  دوب  ربنم  رب  هک  یتقو  دندرب  دسح  يو  رب  دلب  نآ  ياملع  دندش و  عمج 
دنوادخ تفگ  ناشیا  باوج  رد  دـناد  یم  ثداح  يراخب  دـنناد و  یم  میدـق  ار  نارق  نایعفاش  زا  یموق  هرعاشا و  هلبانح و  ناسارخ و 

هک دنتساوخ  دندیـشک و  ربنم  زا  ار  وا  دنتخیر و  وا  رب  دندینـش  ار  نیا  هک  املع  هدومن  ثدحم  هب  دوخ  باتک  رد  ار  نارق  فصو  ملاع 
دندش و عمج  يو  رب  ثدحم  رازه  تسیود  زین  اجنآ  زا  يراخب و  هب  دندمآ  دنتخیرگ و  اجنآ  زا  هتـشادرب  ار  وا  نادیرم  دنـشکب  ار  وا 
هک نیح  نآ  رد  ودـندش  عمج  وا  رود  رب  ثدـحم  رازه  دصیـس  دـلب  نیا  رد  سپ  روباشین  هب  دـمآ  اجنآ  زا  دـندید  ار  تلاـح  نیا  زاـب 

تجح وا  رب  ربنم  رـس  رد  نآرق  مدق  ثودح و  صوصخ  رد  روباشین  رد  زاب  دندومرف و  اجنآ  رد  لالجا  لوزن  ع )  ) اضر ماما  ترـضح 
رازه دصیس  دوجو  اب  يراب  دیناسر  مه  هب  يرابتعا  اجنآ  رد  تفر و  دادغب  هب  تخیرگ  اجنآ  زا  داد و  يور  دنقرمس  تکاح  دنتفرگ و 

نآ زا  ثیدح  ناگدننک  بلط  دراد و  دوخ  اب  منادملق  ًابلاغ  ثدحم  هک  يدوجو  اب  درادن و  هار  داعبتسا  نیا  دلب  نآ  رد  ندوب  ثدحم 
ناشیا نیثدحم  سیئر و  زا  رفن  ود  رورس 

104 ص :

هدومن طبض  وا  ریغ  ناکلخ  نیا  ار  وا  لاوحا  هراپ  دوش  یم  تفای  رتمک  دنس و  ثیداحا  تیعماج  هب  ننست  لها  ياملع  نیب  رد  (1 - ) 1
.يراب
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مـسق نیا  هب  رگید  دالب  رد  دوب  نامز  نآ  رد  دالب  نآ  رد  هک  یتیعمج  تعـسو و  هدوب و  دـالبلا  ما  روباـشین  هکنیا  رب  هوـالع  دـندوب و 
تسا و مسق  نیا  هب  قباس  ثیدح  یقاب  ملاعلا و  هللا  هدوب و  نآ  رد  تیعمج  ماحدزا و  تعـسو و  نینچ  هک  دوش  یم  تفای  يدلب  رتمک 

لاق مظاکلا  رفعج  نب  یـسوم  یلا  ینثدح  هک  دومرف  ترـضح  نآ  سپ  یـسوط  ملـسا  نب  دمحم  دوب و  هعرزوبا  ثیدح  هدننک  بلط 
نیدباعلا نیز  نیسحلا  نب  یلع  یبا  ینثدح  لاق  ع )  ) رقابلا یلع  نب  دمحم  یبا  ینثدح  لاق  ع )  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  یبا  ینثدح 

ینثدح لاق  هفوکلا  ضرا  دیهش  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  یبا  ینثدح  لاق  البرک  ضرا  دیهش  یلع  نب  نیسحلا  یبا  ینثدح  لاق 
یم هک  مدینـش  یلاـعت  هزعلا و  بر  زا  هک  لـیئربج  ارم  داد  ربـخ  هک  دومرف  ترـضح  نآ  و  ص )  ) هللا لوسر  دـمحم  یمع  نبا  یخا و 
هللا یقدص  تسا  نمیا  نم  باذع  زا  هدش و  لخاد  نم  راصح  رد  دـیوگب  ار  نآ  هک  ره  تسنم و  راصح  هللا  الا  هلا  هملک ال  هک  دومرف 

رد تسا  هدرک  تیاور  دنـس  دنچ  هب  ار  ثیدح  نیا  نومـضم  هیوباب  نبا  همئالا و  هلوسر و  قدص  لیئربج و  قدص  یلاعت و  هناحبس و 
ترـضح نآ  هلحار  تسا و  نمیا  نم  باذع  زا  دش  نم  راصح  لخاد  هک  ره  هک  دومرف  هکنآ  زا  دعب  هک  تسا  روکذـم  اهنآ  زا  یکی 

رد ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هک  دیوگ  فلؤم  اهطورـش  نم  انا  اهطورـش و  اهطرـشب و  هک  درک  زاوآ  تفر  مدـق  دـنچ  دـیدرگ و  هناور 
هلاـن و هیرگ و  يادـص  دـندش و  دوخ  یب  داـتفا و  رورـس  نآ  راونا  تروص  رب  مدرم  مشچ  دنتـشادرب و  ار  اـه  هدرپ  هک  یتقو  روباـشین 

يارب زا  هللا  الا  هلا  ثیدح ال  لاح  نآ  رد  رورـس  نآ  و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  دندوب  هیبش  رورـس  نآ  هک  اریز  دش  دنلب  اغوغ  جـیجص و 
هللا الا  هلا  رورـس ال  نآ  هب  کسمت  نودـب  تسا و  هللا  ـالا  هلا  ـال  متـشه  نکر  رورـس  نآ   (1) هک دـننادب  مدرم  هک  دـندومن  نایب  ناشیا 

زا ار  دوخ  تماما  تاماقم  تقیقح  نامدرم  هب  دندومن و  یم  نآرق  توالت  هزین  يالاب  رد  شرهطم  دج  رس  نینچ  مه  دوش  یمن  لماک 
رورـس نآ  هک  یتقو  رد  ایآ  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  زا  ادخ  لوسر  هب  دندوب  هیبش  ار  رورـس  نآ  دـندومرف و  یم  تباث  تایآ  نیماضم 

نآ دارم  هک  اریز  داد  يور  هچ  نیدـجاسلا  دیـس  امنیـس  نامولظم  ماما  نآ  تیب  لها  نایعیـش و  رب  ایآ  دومن  یم  توـالت  فهک  هروس 
تهابـش هجو  جنپ  زا  تفگ  ناوت  یم  فهک و  هروس  توالت  زا  امیـس  دادس  دشر و  هار  هب  دوب  هقرف  نآ  تیاده  نآرق  تایآ  زا  رورس 

هچنانچ هک  تسنیا  لوا  دـندومرف  توـالت  ار  هروس  نآ  ار  رورـس  نآ  اذـهل  فهک  باحـصا  اـب  رورـس  نآ  زودـنا  مغ  هصغ و  تشاد 
دندومن يربت  وا  لاعفا  لاوقا و  سوناـیقد و  تعباـتم  زا  هدومن  رفک  كرت  دنتـشذگ و  دوخ  راـبتعا  لاـم و  ناـج و  زا  فهک  باحـصا 
دندیزرو فلخت  داینب  دب  دایز  نبا  تعباتم  زا  دندومن و  لام  لایع و  لها و  نطو و  كرت  رورس  منآ  بام  تداعس  باحـصا  نینچمه 

هکنیا میود  دـندش  زیاف  تداهـش  هب  ات  دـندوب  راوتـسا  راـک  نیا  دراو  هنادرم  دنتـسناد  مزـال  دوخ  رب  ار  رورـس  نآ  داـیقنا  تعاـطا و  و 
رهاظم و نب  بیبح  لثم  رورس  نآ  باحصا  نینچمه  دندومن  ارحص  راغ و  هوک و  هب  رارف  سهنشت  هنسرگ و  فهک  باحـصا  هچنانچ 
اب هدیناسر  رورس  نآ  هوکـش  ناویک  يود  راب  ار  دوخ  هدومن  رارف  هفوک  زا  هدایپ  نادنمتداعـس  نآ  زا  ناشیا  ریغ  هجـسوع و  نب  ملـسم 

يارب زا  هچنانچ  میـس  دندیـشون  تداهـش  دهـش  ات  دندوب  مدق  تباث  ترـضح  نآ  يراثن  ناج  يرای و  رد  هنـسرگ  مکـش  هنـشت و  بل 
نینچمه يدـه و  مهاندزو  مهبرب  اونما  هیتف  مهنا  هک  سوناـیقد  تعباـتم  كرت  تهج  زا  داد  يور  تریـصب  یتداـیز  فهک  باحـصا 

ار دوخ  تاماقم  دش و  عفر  ناشیا  رظن  شیپ  زا  باجح  هدرپ  اروشاع  هلیل  رد  رورس  نآ  باحصا 
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دـساف هدیقع  نآ  زا  دنتفای و  تیاده  دـندوب  تثعب  رکنم  هک  يرایـسب  قلخ  فهک  باحـصا  ببـس  هب  هکنآ  مراهچ  دـنروآ  رد  رظن  هب 
مجنپ دنتشگ  یقیقح  دحوم  هدومن و  لطاب  داقتعا  كرت  دندیدرگ و  هنبتم  یعمج  ءادهشلا  دیس  باحصا  ببس  هب  نینچمه  دنتـشگرب 
یقاب هزات  دیدرگن و  دساف  لاس  دصیـس  تدم  رد  ناشیا  ياهندب  هنوگچ  هک  دـندومن  یم  بجعت  فهک  باحـصا  زا  مدرم  رگا  هکنآ 
هخاش هزین و  يالاب  رد  مانا  دیـس  نآ  راونا  رـس  هنوگچ  هک  دندوب  بجعتم  مانا  هفیاط  زا  یعمج  ماش و  هفوک و  نامدرم  نینچ  مه  دنام 

توالت رورـس  نآ  هک  یعـضاوم  هچنانچ  دـیامن  یم  مدرم  تیادـه  داشرا و  دـیامن و  یم  نآرق  توـالت  رگید  هنکما  اـمرخ و  تخرد 
هیرگ و زا  ار  نوتاخ  هنیکس  دوخ  هریغص  نداد  یلست  تهج  هب  هاگلتق  رد  هعیش  يا  ما  هدومن  رکذ  هینیـسحلا  هفحت  رد  دنا  هدومن  نآرق 

ماش رد  رگید  هرخا و  یلا  ینورکذاف  باذع  ءام  متبرـش  نا  ام  یتعنیـشب  دندومرف  هک  دش  دنلب  رورـس  نآ  هدیرب  موقلح  زا  يزاوآ  هلان 
داد و يرادلد  ار  هریغص  نآ  دش و  مخ  رورس  نآ  رـس  تخرد  هخاش  يالاب  زا  دوخ  رگد  هریغـص  نداد  یلـست  تهج  هب  ماجنا  تنحم 

نب نایر  زا  هلکـشم  لیاسم  هقیقد و  یناعم  رب  تسا  لمتـشم  تسا و  روکذـم  یثیدـح  هیوباب  نبا  زا  ًاضیا  دومرف  تکاس  هیرگ  زا  ار  وا 
شدوخ يارب  دـنریگب  تعیب  مدرم  زا  هک  درک  هدارا  نومام  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوب  وا  هداز  ردارب  مصتعم و  لاـخ  هک  بیبش 
یـسرک هس  هک  دوـمن  يرما  نراز  وـب  لهـس  نب  لـضف  يارب  يدـهع و  تیـالو  هب  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  يارب  ناـنمؤم و  تراـما  هب 

دندرک یم  تعیب  دندش  یم  لخاد  مدرم  نوچ  دنوش  لخاد  هک  داد  نذا  ار  مدرم  دنتسشن و  اهیـسرک  نآ  رب  سک  هس  نآ  دنتـشاذگ و 
دنتـشاد و یم  رت  دـنلب  ار  دوخ  تسد  هک  يوحن  هب  دنتـشاذگ  یم  رفن  هس  نآ  تسار  تسد  رب  ار  دوـخ  تسار  تسد  هک  مسق  نیا  هب 

راصنا زا  یناوج  نامدرم  رخآ  رد  دـنتفر و  یم  نوریب  دـش و  یم  دراو  رفن  هس  نآ  کچوک  تشگنا  رب  لوا  ناـشیا  کـچوک  تشگنا 
دیسر ناشیا  کچوک  تشگنا  هب  لوا  وا  گرزب  تشگنا  هک  يوحن  هب  دروآ  ناشیا  تسد  ریز  رد  ار  دوخ  تسد  درک و  تعیب  دمآ و 

درک امب  تعیب  دقع  هب  وا  هک  ناوج  نیا  رگم  دندومن  تعیب  ام  اب  خسف  هب  مدرم  نیا  مامت  هک  دومرف  دومن و  یمسبت  ترـضح  نآ  سپ 
دندرگرب و مدرم  هک  دومن  رما  نومام  دومرف  نایب  ار  ود  ره  تیفیک  رورس  نآ  مادک  خسف  تسا و  مادک  تعیب  دقع  هک  دیسرپ  نومام 
هک یـسک  دوب  دناوت  یم  تماما  قحتـسم  هنوگچ  هک  دـنتفگ  مدرم  دوب  هدومرف  رورـس  نآ  هک  یمـسق  نامه  هب  دـننک  تعیب  رگید  راب 

رورـس نآ  هب  رهز  نوماـم  هک  دـش  ثعاـب  نیمه  تماـما و  هب  تسا  رتراوازـس  دـناد  یم  ار  وا  هک  یـسک  دـناد و  یمن  ار  تـعیب  دـقع 
بناج هب  هنیدـم  زا  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هجوت  تقو  رد  هک  هدومن  لقن  نیعبرا  باـتک  زا  یـسلاجملا  هفحت  باـتک  رد  دـیناروخ و 

دوب ترضح  نآ  صالخا  هب  نایعیش  نابحم و  هلمج  زا  هک  دوب  یمامح  درم  اجنآ  رد  دش  عقاو  دادغب  رهش  هب  رورس  نآ  روبع  ناسارخ 
نآ لابقتسا  هب  هدومن  هجوت  دادغب  هب  ترضح  نآ  هک  دینـش  نوچ  دوب و  هتفر  ترـضح  نآ  ترایز  هب  هبیط  هنیدم  هب  دادغب  زا  اهراب  و 

دروآ و دورف  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  دیدرگ و  فرـشم  ترـضح  نآ  تمزالم  فرـش  هب  دادـغب  یخـسرف  هس  رد  دـمآ و  نوریب  ترـضح 
فیلکت هب  ار  ترضح  نآ  زور  دنچ  هدیسر  ترضح  نآ  تمدخ  هب  دندوب  راید  نآ  رد  هک  ترـضح  نآ  نایعیـش  نابحم و  زا  یـضعب 

رپ ار  اهضوح  نک و  مرگ  ار  مامح  هک  دومرف  دوب  بجر  وا  مسا  هک  یمامح  درم  نآ  هب  ترـضح  يزور  دنتـشاد  هاگن  دادغب  رد  مامت 
مامتها یعس و  لامک  مان  بجر  میئآ  رد  وت  مامح  هب  بشما  ات  نادرگ  بآ 
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دیفس وا  ياضعا  مامت  هدش و  التبم  صرب  ضرم  هب  هک  دوب  يدرم  مامح  نآ  یلاوح  رد  ًاقافتا  هدومن  نیزم  افص و  اب  ار  مامح  هدومن و 
دینش نوچ  دمآ  یم  نوریب  دوخ  لزنم  زا  مک  دنتـشاد  وا  زا  دادغب  مدرم  هک  ترفن  تیاغ  زا  دمآ و  یم  وا  زا  میظع  يدنگ  دوب و  هدش 

وا هب  مهرد  هاجنپ  هدـمآ  باب  نخلک  دزن  هب  دـمآ و  یم  نوریب  دوخ  لزنم  زا  دـندومن  مرگ  اضر  ماما  ترـضح  تهج  هب  ار  ماـمح  هک 
ریاـس ربنع و  دـندرک و  بآ  رپ  ار  اهـضوح  دـندرک و  نشور  غارچ  دـش  بش  فصن  نوچ  دومن و  ناـهنپ  هشوگ  هب  ارم  تفگ  هداد و 

هک دندومرف  ینازرا  لالجا  لوزن  هشوگ  رد  دندروآ و  فیرـشت  مامح  هب  ترـضح  نآ  نآ  زا  دـعب  دـنتخوس  مامح  رد  شوخ  ياهوب 
تازجعم و عبنم  وت  نینمؤملاریما  دـنزرف  ای  دومن  ضرع  داتـسیا و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  دـمآ و  نوریب  تشاد  صرب  هک  يدرم  هاـگان 
ار وا  هک  تساوخ  دـش  لعفنم  لجخ و  رایـسب  دـید  مامح  رد  ار  درم  نآ  بجر  نوچ  ینک  نم  لاح  هب  يرظن  هکنآ  اعدتـسا  یتامارک 

یگرزب مرک و  لاـمک  زا  ترـضح  سپ  يوـگم  وا  هب  چـیه  دوـمرف  دـندومرف و  عـنم  ار  بجر  قـلخ  نـسح  لاـمک  زا  ترـضح  دـنزب 
تخیر صوربم  نآ  رـس  رب  دیمد و  بآ  نآ  هب  دناوخب و  ار  باتکلا  هحتاف  هروس  تشادرب و  مامح  ضوح  زا  یبآ  هساک  تساوخرب و 

هب ضرم  نآ  زگره  یتشادنپ  هک  هباثم  هب  دـش  لیاز  وا  زا  هرملاب  صرب  ضرم  نآ  ترـضح  نآ  تکرب  هب  یلاعت و  قح  رما  هب  لاح  رد 
نوریب ار  درم  نیا  هک  دندومرف  رما  بجر  هب  ترضح  سپ  دومن  تدواعم  شوخ  تروص  هب  هدش و  دیفـس  خرـس و  وا  ندب  هدوبن و  وا 

هب بجر  میئآ  نوریب  مامح  زا  ام  ات  ناشنب  مامح  رس  رد  ار  وا  ناشوپب و  يو  رد  ریگب و  هزیکاپ  تخر  تسد  کی  ام  راک  رـس  زا  ربب و 
داتفا و ترـضح  نآ  ياپ  تسد و  رد  درم  نآ  دـندروآ  فیرـشت  نوریب  ماـمح  زا  ترـضح  نآ  نوچ  دومن و  لـمع  ترـضح  هدومرف 

نایملاع رورـس  نآ  صالخا  هب  هعیـش  درم  نز و  زا  رفن  دـصناپ  زا  هدایز  دـندش  راد  ربخ  هعقاو  نیا  زا  درم  نآ  ناـشیوخ  اـبرقا و  نوچ 
رکذ ربنم  يالاب  ناهفـصا  رد  ار  تیاکح  نیا  یطعاو  هک  دش  دهاوخ  رکذ  رورـس  نآ  نفد  زا  دـعب  تازجعم  رد  نیا  زا  دـعب  دـندش و 

زا هتخیر  دوخ  رـس  رب  دـصق  نامه  هب  یبا  ساـط  تفر و  ماـمح  هب  دوب  لکـشم  نآ  جـالع  هک  تشاد  یـشوخان  هک  یـصخش  دومن و 
نومام هک  یتقو  رد  هک  هدومن  تیاور  روبزم  باتک  زا  باتک  نآ  رد  ًاضیا  تفای و  افـش  هرملاـب  ضرم  نآ  زا  رورـس  نآ  هجوت  تکرب 

رورس نآ  باحصا  ابرقا و  زا  رفن  دصیـس  زور  هس  نآ  دومن و  بلط  ناسارخ  تمـس  هب  هنیدم  زا  ار  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ایلوا  رورس 
دوـب و يراـغ  نآ  رد  هک  دـندید  یهوـک  لزنم  نآ  رد  دندیـسر و  یلزنم  هب  هار  ياـنثا  رد  دـندش و  ناـسارخ  هجوـتم  وا  تمزـالم  رد 
هب نابز  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  دینش  ار  ترضح  نآ  ندمآ  ربخ  دهاز  نآ  نوچ  دوب  ادخ  تدابع  لوغشم  راغ  نآ  رد  يدهاز 
رد امـش  تبحم  مخت  مراد و  ار  امـش  تمدخ  يوزرآ  هک  تسلاس  نیدنچ  موصعم  ماما  ای  تفگ  دوشگ و  ملاع  هلبق  نآ  يانث  حدم و 

یتعاس هدومرف  هجنر  مدق  هک  مرادن  عقوت  امش  مراکم  زا  ملوغـشم و  امـش  دادجا  ابا و  دماجم  رکذ  هب  هتـسویپ  مراک و  یم  لد  هعرزم 
رد هب  ات  دندش  ناور  دهاز  هارمه  باحـصا  قافتا  هب  هدومرف  لوبق  وا  زا  ترـضح  يزاس  رونم  دوخ  مودـق  رون  هب  ار  ریقف  نیا  نکـسم 
نآ لاح  دنتـسشن و  دندش و  لخاد  راغ  نوردنا  هب  دنتفگ و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  رفن  دصیـس  نآ  اب  ترـضح  دندیـسر  دهاز  راغ 
نآ مدـق  رد  هدومن  بجعت  دـید  هتـسشن  راغ  نآ  رد  ار  تعامج  نآ  نوچ  دـهاز  دـیجنگ  یمن  رفن  جـنپ  راـهچ  زا  هداـیز  راـغ  نآ  هک 
دوب راسمرـش  رایـسب  شیورد  جاتحیام  مدـع  يرادـن و  مدـع  تهج  زا  داد و  یم  ترـضح  نآ  كرابم  ياپ  رب  هسوب  داتفا و  ترـضح 

شیورد يا  دومرف  تسهار  هچ  زا  شیورد  تلاجخ  هک  تسناد  نطاب  رون  زا  ترضح 
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رد دروا و  لسع  زا  هزوک  نانز و  زا  صرق  هس  تفر و  دـهاز  دـشاب  هک  ره  نامهم  دـشاب و  هچ  ره  هناخ  رد  نک  رـضاح  يراد  هچ  ره 
نآ زا  دعب  دینابنجب و  بل  تخادنا و  نآ  رب  ار  دوخ  كرابم  يادر  ترضح  دومن و  یهاوخ  رذع  تشاذگ و  ترضح  نآ  يور  شیپ 
هب تمدخ  نآ  شیورد  دراذگ و  باحـصا  شیپ  هک  داد  یم  دـهاز  هب  دروآ و  یم  نوریب  لسع  نان و  زا  هراپ  درب و  ادر  ریز  هب  تسد 
هـس لسع و  هزوک  هک  دید  درک  هاگن  دهاز  نآ  زا  دعب  دیـسر  تمـسق  رفن  دصیـس  عومجم  هب  لسع  نان و  هکنیا  ات  دیناسر  یم  میدقت 
نآ كرابم  ياپ  رب  يور  تخادنا و  كاخ  رب  ترضح  نآ  شیپ  رد  ار  دوخ  هدشن  مک  نآ  زا  چیه  تسیقاب و  دوخ  لاح  رب  نان  صرق 

تسا ربمغیپ  ترضح  هزجعم  ریظن  نیا  دشاب و  هتشاد  کش  وت  تماما  رد  هک  داب  یـسک  رب  تنعل  هک  تفگ  یم  دیلام و  یم  ترـضح 
رد هک  تسا  هدومن  تیاور  روبزم  باتک  زا  باتک  نآ  رد  ًاضیا  دومرف و  ماـعطا  لـیلق  ماـعط  هب  ار  يریثک  عمج  هک  قدـنخ  گـنج  رد 

یبآ همـشچ  هب  تشذگ  اجنآ  زا  دیـسر و  روباشین  رهـش  هب  تشاد  یم  ینازرا  فیرـشت  ناسارخ  هب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هک  یتقو 
نآ رب  شکرابم  مدق  شقن  دیدرگ و  لوغـشم  زامن  هب  داتـسیا و  گنـس  نآ  رـس  رب  ترـضح  دوب  یگنـس  عضوم  نآ  رد  دـمآ و  دورف 
معن دنا و  هئداد  رارق  نآ  رب  هناتـسآ  دنا و  هتخاس  دهـشم  دنا و  هدومن  بصن  راوید  هب  دنا و  هدیرب  ار  گنـس  نآ  لاحلا  هدنام و  گنس 

ياهغاب تسا و  روهشم  هاگمدق  هب  عضوم  نآ  دوب و  دهاوخ  نارظن  بحاص  هدجس  اهلاس  دوب  وت  ياپ  فک  ناشن  هک  ینیمز  رب  لیق  ام 
تفگ نابغاب  روایب  روگنا  ام  يارب  زا  ورب و  تسا  روگنا  لیم  ار  ام  دومرف  دیبلط و  ار  نابغاب  ترـضح  نآ  دوب و  عضوم  نآ  رد  رایـسب 

خی امرـس و  بیـسآ  زا  ادابم  هک  میدرک  كاخ  رد  ار  روگنا  ياهتخرد  امرـس  تدش  زا  تسناتـسمز و  لصف  هک  مروایب  روگنا  اجک  زا 
دوب غاب  رد  هک  هویم  تخرد  ره  ار  اضر  یسوم  نب  یلع  ترـضح  هزجعم  یلاعت و  قح  تردق  وش و  لخاد  وت  دومرف  ترـضح  دزوسب 

لصف نیا  رد  هک  دش  ریحتم  رایسب   (1) دومن هدهاشم  یگدیـسر  یباداش و  تیاغ  رد  ار  همه  دید و  راب  برپ  ار  همه  هریغ  روگنا و  زا 
نابحم زا  نابغاب  نوچ  منیب و  یم  باوخ  رد  نم  ای  دوب  دهاوخن  نم  غاب  نیا  هک  تفگ  یم  دوخ  اب  دنیاجک و  زا  اه  هویم  تمعن و  نیا 

زا نیا  هک  دـینارذگ  رطاوخ  هب  ودـمآ  شوج  هب  شدـیلپ  صرح  گـید  توادـع و  دوب  ربـخیب  قـیفوت  تیادـه و  زا  دوـب و  ناورم  لآ 
نم يارب  اهتمعن  نیا  هک  دـیاش  تسین  روگنا  غاـب  نیا  رد  هک  میوگب  یغورد  مورب و  هک  تسا  نآ  حالـص  تسبارت  وبا  رـسپ  تاـمارک 
هایـس ور  نآ  يدرواین  روگنا  ام  يارب  ارچ  هک  دومرف  ع )  ) اضر ماما  دمآ و  نوریب  غاب  زا  یلاخ  تسد  اب  نوعلم  نابغاب  سپ  دنامب  یقاب 

غاب یهلا  تفگ  دش و  بضغ  رد  دیوگ  یم  غورد  وا  هک  تسناد  ترضح  تسین  روگنا  غاب  نیا  رد  تفگ  نیعل  دودرم  نآ  تخبدب و 
متفگ بلاطوبا  رـسپ  هب  غورد  هچ  رگا  هک  متفگ  دوخ  اب  نوعلم  نآ  دندرک و  چوک  ناکم  نآ  زا  تفگ و  ار  منیا  نازوسب  ار  نابغاب  و 

اوه دش و  ادیپ  نامـسآ  رد  قرب  دعر و  دیدرگ و  دیدپ  يربا  هاگان  هدش  غاب  هجوتم  نانک  يداش  سپ  مراد  تسد  رد  میظع  تمعن  اما 
اب ار  نوعلم  نآ  هظحل  کی  رد  داتفا و  غاب  رد  دش و  ادیپ  یشتآ  اوه  زا  دمآ و  رب  نامـسآ  زا  كانمهـس  يزاوآ  دیدرگ و  ریغتم  رایـسب 

البرک رد  نم  هک  تفگ  یم  رثا  تواقش  رکشل  زا  یکی  هک  تسا  نیـسح  ماما  ترـضح  هزجعم  ریظن  نیا  تخوسب و  دوب  غاب  رد  هچنآ 
رود دوخ  زا  ار  شتآ  تساوخ  دـنچ  ره  داتفا و  وا  رد  شتآ  دـیامن  حالـصا  ار  غارچ  تساوخ  مدـشن  التبم  يدرد  نـالغ و  هب  مدوب و 

تخوسب و ار  وا  شتآ  بآ  نآ  رد  هرخالاب  هدش و  نغور  لثم  بآ  تخادنا  بآ  رد  ار  دوخ  دشن  نکمم  دنک 
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يزور هک  دنک  یم  تیاور  هرمـس  هللادمع  زا  نینمؤملا  هیافک  تاجردلا و  ریاصب  باتک  زا  باتک  نآ  رد  ًاضیا  دش و  لصاو  منهج  هب 
نب یلع  سپ  میدوب  ترـضح  نآ  فلاـخم  مصخ و  رگیدـکی  اـب  بوقعی  نب  میمت  نم و  تشذـگب و  اـم  رب  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح 

داینب ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هنابدا  یب  نانخـس  میداـهن و  ارحـص  هب  ور  زین  وا  بقع  زا  اـم  دـش و  ناور  ارحـص  هب  ع )  ) اـضرلا یـسوم 
هب ار  نآ  درک و  هراشا  هرب  وهآ  هب  ترضح  نآ  هک  مدید  دندیرچ  یم  ارحص  رد  هک  میدید  دنچ  یئوهآ  لاح  نآ  يانثا  رد  میدرک و 

دیلام و یم  هرب  وهآ  نآ  رس  رب  كرابم  تسد  ترضح  تفر و  یم  ناود  ناود  ترضح  نآ  بناج  هب  هرب  وهآ  نآ  دیبلط  دوخ  بناج 
کیدزن ترـضح  نآ  سپ  تشاد  بارطـضا  دوخ  ردـپ  ردام و  هاگارچ و  زا  ار  وا  ندرک  ادـج  تهج  هب  هرب  وهآ  درپس  دوخ  مالغ  هب 

نآ نآ  زا  دعب  دومن  بارطـضا  كرت  دیدرگ و  نکاس  هرب  نآ  مدیمهفن  هک  تفگ  يزیچ  دیـشک و  وا  رـس  رب  تسد  دـیبلط و  شدوخ 
دنداقنم ار  ام  رما  عیمج  ار  رویط  شوحو و  میتلاسر و  تیب  لها  اـم  هک  یتسناد  هللادـبع  اـی  تفگ  درک و  نم  بناـج  هب  رظن  ترـضح 

مـالغ هب  ترـضح  نآ  سپ  مدرک  یم  متفگ و  هچ  نآ  زا  مدرک  هبوت  نم  ادـخ و  قلخ  رب  یتجح  وت  نم  يـالوم  دیـس و  يا  یلب  متفگ 
زا کشا  تارطق  دیود و  یم  ارحـص  بناج  هب  وهآ  دومن و  اهر  ار  وهآ  نآ  مالغ  دومرف  تراشا  هرب  وهآ  نآ  ندرک  دازآ  تهج  دوخ 

ارحـص بناج  هب  وهآ  نآ  دیـشک و  یم  نآ  رـس  رب  تقفـش  يور  زا  كرابم  تسد  ترـضح  نآ  زاب  دیکچ  یم  نیمز  رب  شیاهمـشچ 
ادـخ لوسر  دـنزرف  لوسر و  ادـخ و  هک  مدومن  ضرع  تفگ  هچ  وهآ  نیا  هک  یناد  یم  هللادـبع  ای  دـندومرف  ترـضح  دـیدرگ  ناور 
سپ دوش  وت  ياذغ  نم  تشوگ  زا  يزیچ  دیاش  هک  مدمآ  نآ  ادـیما  هب  نم  يدـیبلط و  ارم  دـیوگ  یم  وهآ  نآ  دومرف  دـنرتاناد  (ص )
یبا نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  نویع  باتک  رد  دومن  تدواعم  دوخ  هاگارچ  هب  ات  مدومن  یئوج  رطاخ  ار  وا  نم  يدومن  اـهر  ارم  دـیماان 

دندوب هتشون  ع )  ) یقت دمحم  ماما  هب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هک  ار  یبوتکم  مدومن  تئارق  دیوگ  یم  هک  هدومن  تیاور  یطنزب  رـصن 
رد زا  دـنیامن و  یم  راوس  ار  وت  يراد  دوخ  لزنم  زا  ندـمآ  نوریب  هدارا  هک  یتقو  وت  نامالغ  هک  دیـسر  نینچ  نم  هب  رفعج  اـبا  اـی  هک 
یم مسق  دنزرف  يا  دسرن  يدحا  هب  وت  ریخ  دـنهاوخ  یم  دـنراد  ناشیا  هک  تسا  یلخب  تهج  نیا  دـنزاس و  یم  نوریب  لزنم  کچوک 
یم راوس  هک  تقو  ره  دـشاب و  گرزب  رد  زا  تدوخ  لزنم  رد  تلوخد  جورخ و  هک  دـیاب  مراد  وت  رب  نم  هک  یقح  نآ  هب  ار  وت  مهد 

دنیامن لاوس  وت  زا  هاگره  تمامعا  زا  يزاسن و  مورحم  ار  ناگدننک  لاوئس  زا  کی  چیه  يرادرب و  دوخ  اب  لایر  یفرشا و  دیاب  يوش 
دنیامن لاوس  وت  زا  هاگ  ره  تیاهمع  زا  يراد و  رایتخا  یهدـب  ناشیا  هب  هچ  ره  نیا  زا  هدایز  هدـم و  ناشیا  هب  یفرـشا  هاـجنپ  زا  رتمک 

هب ار  وت  دنوادخ  هک  مراد  هدارا  دنزرف  يا  يراد  رایتخا  یهدب  ناشیا  هب  رتشیب  هچ  ره  هدـم و  ناشیا  هب  یفرـشا  جـنپ  تسیب و  زا  رتمک 
يدرمناوج لذب و  تواخس و  نوچ  هک  دیوگ  فلؤم  اراتقا  شرعلا  يذ  نم  شخت  قفناف و ال  دیامن  هبترم  دنلب  دنلب  هیضرم  هویـش  نآ 

رورس نآ  اذهل  دنشاب  یم  نارگن  نایملاع  رورس  نآ  هب  ناکما  ملاع  عیمج  هک  دش  هبترم  هب  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  رورـس  نیا  دج 
زا ارم  درم  یئامن و  راتفر  نینچ  دیاب  هک  دومرف  یم  تیـصو  شراوگرزب  دنزرف  هب  هدش  بایماک  دومرف و  شرهطا  تواخـس  جـیاتن  زا 

دیـس تشذگ  لذب و  زا  همـش  نک  شوگ  لاح  دنجاتحم  ناشیا  ياخـس  دوج و  هب  ناکما  ملاوع  عیمج  هک  اریز  يزاسن  هرهب  یب  دوخ 
زا هک  دیسر  هبترم  هب  ادخ  ياضر  هار  رد  بیرغ  مولظم  نآ  ياخـس  لذب و  يدرمناوج و  دوش  حضاو  وت  رب  بلطم  نیا  ات  ار  نامولظم 

تشذگ هللا  يوس  ام 
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لاـفطا و لاـیع و  يور  رب  تشذـگ  اراوـگ  شرف  بآ  زا  دـندومن  شا  هطاـحا  نید  نانمـشد  راو  بیرغ  ـالبرک  رد  تشذـگ  نـطو  زا 
تشذگ ناوجون  هداز  مع  رفن  هن  زا  دندومن  دیهش  شرظن  لباقم  رد  یعون  هب  ار  کی  ره  تشذگ  رادافو  باحصا  زا  دنتسب  شباحصا 

هک دنزرف  جنپ  زا  دندومن  هراپ  هراپ  میـس  غیت  هب  ار  همه  تشذـگ  راذـع  لگ  ردارب  شـش  زا  دومن  هدـهاشم  نوخ  كاخ و  رد  ار  همه 
دندومن هتشغآ  نوخ  رد  ریت  غیت و  هب  ریرـش  هورگ  شرظن  لباقم  رد  ار  همه  دشاب  راسخر  هام  ربکا  یلع  هک  ریبک  کی  ریغـص و  راهچ 

هب لزانم  زا  یـضعب  رد  دنداهن و  شکرابم  ياپ  رب  ریجنز  تسد و  رب  نسر  تشذگ  ع )  ) نیدجاسلا دیـس  دوخ  لیلع  روجنر  دنزرف  زا 
هزین مخز  داتـشه  دصکی و  ریت و  مخز  رازه  راهچ  وم و  تشذگ  يرـصنع  ندب  زا  دندیناود  یم  بکارم  ولج  رد  ار  رامیب  لیلعلا  لاح 

زا دومن  ناهارمگ  داشرا  نآرق و  توالت  عضوم  هر  رد  دش و  التبم  تناها  تیذا و  هب  عضوم  تشه  رد  تشذگرـس  زا  دش  ریـشمش  و 
تشذگ نادند  زا  دش  بابک  شطع  زا  هک  تشذگ  نابز  زا  دیدرگ  هدرزآ  افج  بوچ  هب  سلجم  هس  رد  هتشذگ  بل  غامد و  مشچ و 

هب رامشیب  تایطع  رایسب و  باوث  ملاع  دنوادخ  تشذگ  راوگ  شوخ  بآ  زا  تارف  هعیرـش  رد  دنتـسکش  افج  ریت  هب  تارف  هعیرـش  رد 
دـص باوث  هک  رارـشا  هورگ  رب ن  تنعل  رایخا و  رورـس  نآ  شطع  ندروآ  دای  هب  بآ و  ندـشیون  تقو  رد  رایخا  رورـس  نآ  نایعیش 

روشحم هدنب و  رازه  دص  تسا  هدومن  دازآ  ایوگ  هدومرف و  اطع  هجرد  رازه  دص  عفر  ضیف  هجرد و  رازه  دـص  ياطع  هنـسح و  رازه 
فرـص رد  ار  باوث  نیا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دئیامنن و  ریثات  وا  رد  تمایق  باتفآ  ترارح  هک  داوفلا  جـلث  تمایق  زور  رد  دوش  یم 

الب ریت  فده  تشذگ  گنج  نآ  دش  حورجم  گنس  ریت و  تشذگ  شوگانب  وربآ و  زا  هدومرفن  ررقم  رگید  اهتمعن و  زا  یتمعن  چیه 
زا دـندومن  عطق  ار  وا  هتخیوآ  ياهگر  دایز  نبا  سلجم  رد  تشذـگ  ندرگ  زا  دـش  عطق  دولآ  رهز  رجنخ  هب  تشذـگ  موقلح  زا  دـش 

عارذ زا  دندومن  شعطق  ریشمش  هب  تشذگ  هناش  زا  دندیرد  هزیمن  هب  تشذگ  تشپ  فان و  زا  دندیرد  هبعـش  هس  ریت  هب  تشذگ  هنیس 
هعیرش رد  تشذگ  نار  زا  دندومن  شعطق  تشذگ  رتشگنا  تشگنا و  زا  دومن  شعطق  لامج  تشذگ  تسد  زا  دندز  شریت  تشذگ 

ارف

دوجو اب  تشذـگ  وناز  رد  داتفا  شکرابم  تسد  زا  هوکر  هک  دومن  ریثاـت  رینم  ردـب  نآ  رد  ریت  نآ  تدـش  یمـسق  هب  دـندز  شریت  ت 
زا هللا  تاضرمل  ًابلط  تشذگ  اپ  زا  دیامنن  تیذا  ار  ادخ  لوسر  تیب  لها  یـسک  هک  دمآ  رگـشل  هار  مد  هب  وناز  وناز  تهاقن  فعض و 

نیمز يور  رب  زور  هنابـش  هد  یتیاور  هب  بش و  هس  زور و  هس  تشذـگ  يرـصنع  ندـب  زا  داـتفا  ـالبرک  نیمز  رب  هدومن  یلاـخ  باـکر 
دـنیامن و روبع  ادـخ  ياضر  تبحم و  هار  رد  هتخاب  ناج  نآ  رب  ملق  حول و  یـسرک و  شرع و  امـس و  ضرا و  ناگـس  هک  دوب  هداـتفا 
زا دندوشگ  شرمک  زا  تشذگ  حالس  زا  دندومن  شا  هنهرب  تشذگ  سابل  زا  دنزومایب  نابل  هنشت  رورـس  نآ  زا  تبحم  قشع و  قیرط 

شهاوخ ار  وا  نارتخد  ایعدا  سلاجم  رد  دـندیناودیم و  ناـبکرم  ولج  رد  هنهرب  اـپ  هنهرب و  رـس  تشذـگ  نارهاوخ  لاـفطا و  ناـنز و 
رب بآ  دیـسر  لاـمک  هبترم  هب  وا  هللا  ياـنف  ماـقم  هک  تشذـگ  رازم  ربق و  زا  تداهـش  زا  دـعب  تسا  لهـس  همه  اـهنیا  دـندومن  يزینک 

يرآ يرآ  دنادن  ار  شدقرم  رازم و  يدحا  هک  دنزاس  فرطرب  ار  شفیرـش  دقرم  راثآ  هک  دـندنار  شرازم  رب  واگ  دنتـسب و  شدـقرم 
همحر نامز  ات  نیلسم  ایبنا و  رب  کی  هب  کی  لزی  مل  يادخ  زا  لزان  تشگ  لزا  زور  زا  هک  یئاهالب  نآ  مظن 
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ربمغیپ دـنزرف  رب  هلمج  تشذـگ  رـسکی  ناربمغیپ  رب  هچنآ  شمیدیجنـس  شیوخ  لقع  شیپ  شمدـید  لد  هدـید  اب  ار  هلمج  نیملاعلل 
هولج نامز  ره  هللا  یف  ءانف  ماقم  رد  دـیدرگ و  یناف  یقاب  دـنوادخ  دادو  تبحم و  نادـیم  رد  یقیقح  تبحم  نآ  نوچ  يراب  تشذـگ 

تمظع و روصت  زا  قیـالخ  عیمج  هلاو و  ناریح و  شلاـمج  هاـگ  هولج  رد  ناـکما  ملاـع  لـک  دومن  یملا  درد و  لوبق  نآ  ره  دومن و 
مظن دندش  نادرگرس  هناوید و  شلالج 

تسوا هناورپ  همه  اهناج  هک  تسیعمش  هچ  نیا  تسوا ***  هناوید  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا 

تسوا هناتسم  هولج  مرذگ  یم  اجک  ره  تسا ***  رگ  هولج  شخر  رون  مرگن  یم  اجک  ره 

تسوا هناوید  هک  هدیروش  قشاع  نآ  شوخ  يا  دنیو ***  يادیش  قشاع و  یگمه  ملاع  قلخ 

تسا وا  هناخ  رد  هک  تسا  رس  هچ  هک  منادن  نم  دراد ***  شیالب  برک و  يوس  لیم  یلد  ره 

تسوا هنامیپ  يو و  تسد  هب  مشچ  ار  همه  دیشون ***  رغاس  فک  زا  الب  ماج  وا  هک  ات 

رد متفر  یم  هکم  هب  مدوب و  اضر  ماما  ترـضح  تمدـخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دـیز  نبرامع  زا  سلاجملا  هفحت  باـتک  رد  ًاـضیا  و 
ترـضح نیح  نآ  رد  هک  مروایب  اجک  زا  روگنا  نابایب  نیا  رد  متفگ  تساوخ  روگنا  نم  زا  دش و  ضراع  يرامیب  ارم  مالغ  هار  يانثا 

یمرخ تیاغ  رد  یغاب  مدرک  هاگن  نوچ  نک  هاگن  دوخ  لباقم  هب  هدرک  روگنا  يور  زا  تمالع  هک  داتـسرف  سک  شیپ  ع )  ) اضر ماما 
راـنا روگنا و  متفر و  غاـب  نآ  هب  متـساوخ و  رب  نم  دوب  رایـسب  ریجنا  روگنا و  راـنا و  ناـتخرد  عاوـنا  غاـب  نآ  رد  هک  مدـید  توارط  و 

يرهوجلا دعس  نب  ثیل  اب  ار  تیاکح  نیا  مدمآ و  دادغب  هب  نوچ  متفرگ و  نآ  زا  زین  هار  هشوت  مدروآ و  مالغ  شیپ  مدیچ و  يرایسب 
ترضح دندومن  لقن  ترضح  نآ  تهج  هب  دندوب  هدینش  نم  زا  هچنآ  دندمآ و  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تمدخ  هب  ناشیا  مدرک  نایب 

هک دندومن  هدهاشم  تشرـس  ربنع  تشهب  ياهغاب  دـننام  یغاب  دـندرک  هاگن  نوچ  دـینیبب  تسین  رود  امـش  زا  غاب  نآ  دومرف  ناشیا  هب 
دج ردپ و  زا  دعب  یئاقلخ  نیرتهب  یئادخ و  لوسر  دـنزرف  وت  هک  میهد  یم  تداهـش  ام  دـنتفگ  دوب  دوجوم  غاب  نآ  رد  اه  هویم  عاونا 

تزاجا نومام  زا  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  یتقو  هک  دـنک  یم  تیاور  یلفون  هک  هدومن  لقن  بتک  دـنچ  زا  باتک  نآ  رد  ًاضیا  دوخ و 
دـمآ و نم  شیپ  هب  وت  لوسر  دـیراد و  فاعم  زور  تفه  ارم  هک  دـیاب  مور  یم  مرگ  بآ  همـشچ  هب  ما و  هدروخ  یئاود  هک  تساوخ 
ات مدرمش  یم  زور  نومام  دز  همیخ  اجنآ  رد  تفر و  همشچ  رس  هب  ایند  نید و  رورس  نآ  هداد  تزاجا  ار  رورـس  نآ  نومام  دنکن  دش 

دومن كاردا  اجنآ  رد  ار  ترـضح  تاقالم  فرـش  دش و  لخاد  ترـضح  نآ  همیخ  هب  ادـمآ و  دورف  بسا  زا  دیـسر  متفه  زور  هکنآ 
ینامز كدنا  زا  دـعب  دـندومن  تعجارم  دوخ  لحم  هب  دـش  راوس  رورـس  نآ  قافتا  هب  قایتشا  راهظا  میرکت و  میظعت و  مسارم  زا  دـعب 

زا دعب  دندومرف و  هجوت  هکم  بناج  هب  اجنآ  زا  دندروآ و  فیرـشت  هنیدم  هب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هک  دیـسر  هنیدـم  لماع  زا  همان 
يرایـسب بجعت  دـید  ار  اهمان  نوچ  نومام  دـشاب  یم  هکم  هب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هک  دیـسر  هکم  لماع  زا  هماـن  رگید  زور  دـنچ 

یم اود  هکمراد  فاعم  ار  وت  زور  تفه  هک  یتساوخرد  نم  زا  هک  تفگ  دمآ و  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  تساوخرب  دومن 
هچ ماوت  مع  رـسپ  ردارب و  نم  هدومرف  اطع  میظع  ملع  ار  وت  یلاعت  قح  یتفر  هنیدم  هکم و  هب  هناهب  نیا  هب  يور و  مرک  باب  يروخ و 
وت هچنآ  رب  یمدوب  رـضخ  نم  رگا  دـندومرف  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  موش  عفتنم  نآ  زا  اـت  يزومآ  نم  هب  یمرخ  ملع  نآ  زا  هک  دوش 

یکی هک  فیکف  یمدوبن  رداق  یئوگ  یم 
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یئادخ و تجح  وت  يدومن و  عوجر  یتفر و  نکاما  نیا  هب  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ  دـیدنخب و  نوعلم  نومام  مشاب  یم  وت  يایاعر  زا 
ربخ هک  میدوب  ع )  ) اضر ماما  تمدـخ  رد  مردارب  نم و  هک  هدومن  تیاور  همغلا  فشک  باتک  زا  باتک  نآ  رد  ًاضیا  تما و  نیا  یلو 

هک میدید  میتفر  وا  ندید  هب  رورس  نآ  تمدخ  رد  سپ  دنا  هتسب  ار  وا  نقذ  تسا و  عزن  لاح  رد  رفعج  نب  دمحم  شمع  هک  دندروآ 
زامن تقو  نوچ  دومن  یمسبت  تسشن و  هظحل  ترضح  نآ  سپ  دنتسیرگ  یم  دنا و  هتسشن  وا  نیلاب  رد  وا  نادنزرف  قحسا و  شردارب 

ار وت  مسبت  موش  وت  يادف  متفگ  هدمآ  شتمدخ  هب  نم  دـش  لاحـشوخ  شمع و  ندرم  هب  درک  تتامـش  دـنتفگ  نارای  تساوخرب  دوب 
هکنآ لاح  تسیرگ و  یم  نآ  رب  قحـسا  هک  دوب  نآ  زا  نم  مسبت  بجعت و  دـندیمهف  طـلغ  هک  دـندومرف  دـندومن  تتامـش  رب  لـمح 
هدنز اهتدم  دش و  بوخ  هدومن  قرع  دمحم  یتعاس  زا  دعب  سپ  درک  دـهاوخ  قحـسا  رب  هیرگ  وا  درم و  دـهاوخ  يو  زا  شیپ  قحـسا 

زا همغلا  فشک  زا  باتک  نآ  رد  ًاضیا  دومن و  تلحر  ایند  زا  دـندوب  هدومرف  رورـس  نآ  هچنانچ  دـمحم  زا  شیپ  یتدـم  قحـسا  دوب و 
زا تفگ  دمآ و  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  بناج  زا  یمداخ  يزور  میدیـسر  ناسارخ  هب  نوچ  هک  دـنک  یم  تیاور  اشولا  نب  نسح 

دـمآ و زاـب  تفر و  مداـخ  ما  هدرواـین  بکرم  هک  متـساوخ  رذـع  دوبن  رطاوخ  هب  نوچ  ارم  تسرفب و  اـم  يارب  هدروآ  هک  بکرم  نآ 
تـسین دای  هب  ارم  متفگ  مداخ  هب  سپ  میتفاین  میدرک و  رایـسب  صحفت  رگید  نامالغ  اب  متـساوخ و  رب  نم  نک  ادـیپ  تسه  هتبلا  تفگ 

نایم نآ  رد  هک  تسه  هچقودنص  تفگ  تشگرب و  یتعاس  زا  دعب  تفر و  مداخ  تسین  نم  ياهبابسا  نایم  رد  ما و  هتشاد  بکرم  هک 
متفر و ترضح  نآ  تمدخ  هب  هتـشادرب  ار  بکرم  نآ  دوخ  دوب  هدومرف  رورـس  نآ  هک  دوب  نانچ  مدومن  تسرد  صحفت  نوچ  تسا 
رد ًاضیا  متفای و  تیاده  ببـس  نیا  هب  مدومن و  رورـس  نآ  تماما  هب  نم  داقتعا  هعاطلا و  ضرتفم  ماما  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  متفگ 

بابـسا هنهپ  مدوب و  جح  رفـس  مزاع  یتقو  هک  دـنک  یم  تیاور  سنوی  نب  لضف  زا  نینمؤملا  هیافک  تاجردـلا و  رئاصب  زا  باتک  نآ 
مناکم نآ  رد  ار  دیشرلا  نوراه  مشح  لیخ و  زا  يرایـسب  مدیـسر و  هنیدم  هب  لحارم  یط  زا  دعب  مدومن و  هلحار  دار و  زیهجت  رفس و 
دندوب هدرک  لوزن  لزنم  نآ  رد  نم  اب  ادخ  لوسر  ناتـسود  زا  یعمج  مدمآ و  دورف  یلزنم  هب  دراد  هدارا ج  نوراه  هک  متـسناد  مدید 

نسحلاوبا شتینک  هک  یـصخش  تفگ  دمآ و  رد  نم  مالغ  هک  دندوب  هدرکن  زارد  ماعط  هب  تسد  راضح  زونه  متخاس  رـضاح  یماعط 
میامن یم  دازآ  ار  وت  دشاب  رگا  میوا  بلاط  نم  هک  یـسک  نآ  متفگ  دبلط  یم  ار  سلجم و  لوخد  نذا  هداتـسیا و  رد  نوریب  رد  تسا 
لوزن هللا  لوسر  نبای  متفگ  هداتسیا  هراوس  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ترـضح  هک  مدید  متفر  نوریب  بارطـضا  يور  زا  و 
فرص زا  دعب  تسشن و  هرفـس  رـس  رب  ام  اب  دمآ و  دورف  ترـضح  یئامرف  رونم  دوخ  مودق  رون  هب  ار  ام  لزنم  دیئامرف و  ینازرا  لالجا 

نم زا  دیز  نب  نیسح  هدومن و  هلاوح  وت  هب  ار  غلبم  نآ  هدومرف و  اطع  رانید  هد  هدیز  نب  نیسح  هب  زورما  هفیلخ  لضف  يا  تفگ  ماعط 
هفیلخ هبـساحم  زا  هک  مسق  ادـخ  هب  هللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع  نم  دـیوگ  لـضف  یناـسرب  وا  هب  دوز  ار  دوهعم  غلبم  هک  هدومن  عقوت 
نیسح هب  ار  یغلبم  وت  لضف  ای  دومرف  ترضح  نا  مداقنم  عیطم و  دیئامرفب  امـش  هچ  ره  اما  هدنامن  یقاب  يزیچ  ریثک  لیلق و  زا  نم  دزن 

دزن دیز  نب  نیـسح  هک  دماین  رب  ینامز  كدنا  دـش و  دـهاوخ  لصاو  وت  هب  غلبم  نآ  یـسرب  دوخ  لزنم  هب  هکنآ  زا  لبق  هک  امن  میلـست 
هب هکنآ  زا  شیپ  هک  مسق  ادـخ  هب  مداد و  نیـسح  هب  ار  دوهعم  غلبم  ع )  ) اضر ماما  نسح و  نم  هدرک و  هجو  نآ  هبلاـطم  هدـمآ و  نم 

ًاضیا دیسر و  نم  هب  غلبم  نآ  مسرب  دوخ  لزنم 

112 ص :

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


وت و ماما  زا  دعب  تسیک  ماما  هک  دیـسرپ  نم  زا  یـشاجن  يزور  هک  تسا  هدومن  تیاور  یطنزب  رـصن  یبا  نبا  دمحم  زا  باتک  نآ  رد 
هب سپ  میوگن  باوج  مسرپن  يو  زا  ات  متفگ  مدادـن و  باوج  مدوب  هدینـشن  باب  نیا  رد  يزیچ  ع )  ) اضر ماـما  ترـضح  زا  نوچ  نم 

زگره تفگ  نآ  زا  دعب  تسنم و  رـسپ  نم  زا  دعب  ماما  هک  دومرف  مدومن  ضرع  ار  یـشاجن  لاوس  مدش و  فرـشم  رورـس  نآ  تمدخ 
نآ زا  دعب  دوب  هدشن  دلوتم  زونه  ع )  ) یقت دمحم  ماما  دشابن و  رسپ  ار  وا  تسنم و  هفیلخ  نم  رـسپ  دیوگب  هک  دنک  یم  تارج  یـسک 

یـسک ناتـسبرع  رد  مدینـش  هک  مدوب  دنـس  رد  نم  هک  دیوگ  یم  يدنـس  لیعامـسا  وبا  هک  تسا  هدش  دراو  یثیدح  رد  دش و  دـلوتم 
ماما بانج  هکنیا  اـت  مدـمآ  رب  ادـخ  تجح  صحفت  رد  مدـش و  نوریب  دنـس  زا  وا  بلطب  سپ  نیمز  يور  رب  تسا  دـنوادخ  هک  تسا 
برع تغل  هب  ملاع  هک  یلاح  رد  مدش  رورس  نآ  سلجم  هب  دراو  مدومن و  ترضح  نآ  هب  هجوت  سپ  دنداد  ناشن  نم  هب  ار  ع )  ) اضر
رورس نآ  نم و  نایم  دندومن و  نم  مالس  در  نابز  نآ  هب  زین  ترضح  نآ  مدومن و  مالس  يدنـس  نابز  هب  ترـضح  نآ  رب  سپ  مدوبن 

هک تسه  یـسک  برع  هفیاط  نایم  رد  هک  مدینـش  نوچ  نم  هک  مدرک  ضرع  نآ  زا  دعب  دش  يدنـس  نابز  هب  يدـنچ  باوج  لاوس و 
هک یـسک  نآ  منم  هک  دندومرف  رورـس  نآ  مبایب  ار  وا  هک  مدمآ  رب  سک  نآ  بلط  رد  اذهل  تسا  دـنوادخ  تجح  قیالخ و  يامنهار 
نآ زا  مدومن  لاوس  سپ  دـیوگ  یم  لیعامـسا  وبا  يراد  هدارا  هچنآ  نم  زا  اـمن  لاوس  دـنوادخ و  تجح  منم  هدـمآ و  رب  وا  بلط  رد 

یمن ار  یبرع  ناـبز  نم  هک  مدومن  ضرع  موش  صخرم  رورـس  نآ  تمدـخ  زا  هک  متـساوخ  نوچ  سپ  دوب  مدوـصقم  هچنآ  زا  رورس 
دوـخ دزن  هب  ارم  رورـس  نآ  برع  تغل  هب  دـیامن  اـناد  ارم  هک  ار  دـنوادخ  ناوـخب  سپ  منادـب  ار  برع  تغل  هک  مراد  تسود  مـناد و 

تیاور رگید  ثیدـح  رد  میامن و  یم  ملکت  برع  تغل  هب  لاح  هب  ات  تقو  نآ  زا  دومرف و  حـسم  ارم  نابز  كرابم  تسد  هب  دـیبلط و 
هب تقو  نآ  رد  متـشاد  يرتخد  مور  ناسارخ  يوس  هب  هفوک  زا  هک  مدومن  دصق  نوچ  هک  دـیوگ  یم  یفوک  دـمحا  نب  یلع  هک  هدـش 

رخب جزوریف  نم  يارب  زا  ار  نآ  تمیق  شورف و  هب  ار  هلح  نیا  يدیسر  ناسارخ  هب  نوچ  تفگ  داد و  نم  هب  هلح  کی  دمآ و  نم  دزن 
ینامز زا  دـعب  مدـیزگ  لزنم  اجنآ  رد  مدیـسر و  ورم  هب  نوچ  مدـش  ناسارخ  هناور  متـشاذگ و  دوخ  ياهراب  ناـیم  رد  ار  هلح  نآ  نم 
میئامن ع )  ) اضر ترـضح  نامالغ  زا  یـضعب  نفک  ار  نآ  میرخب و  هلح  وت  زا  هک  میا  هدـمآ  نم  دزن  هب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  مـالغ 
هدومن شومارف  مرخب  خزوریف  وا  يارب  زا  هک  دوب  هداد  نم  هب  مرتخد  هک  هلح  نآ  زا  نم  تسین و  هلج  نم  دزن  رد  متفگ  ناـشیا  هب  نم 

نایم رد  هک  دومرف  هدـیناسر و  مالـس  وت  هب  ع )  ) اضر ترـضح  ام  ياقآ  دـنتفگ  دـندمآ و  رورـس  نآ  نامالغ  ناب  هحمل  زا  دـعب  مدوب 
شیارب زا  هک  داد  ئوت  هب  ترتخد  يدـمآ  یم  ناسارخ  يوس  هب  هفوک  زا  هک  یتقو  ناشن  تفـص و  نیا  هب  دـشاب  یم  هلح  وت  ياـهراب 

متفگ دوخ  اب  مداد و  ناشیا  هب  ار  هلح  متفرگ و  ناشیا  زا  ار  نآ  هجو  نم  سپ  هدـب  ار  هلح  ریگب و  تسا  هلح  هجو  نیا  يرخب  جزوریف 
نآ تسادـخ و  تجح  وا  هک  تسمولعم  سپ  داد  باوج  رگا  هلئـسم  دـنچ  باـنج  نآ  زا  میاـمن  یم  لاوس  هنیآ  ره  ادـخ  هب  مسق  هک 

ماحدزا تیعمج و  ترثک  زا  مدیـسر  رورـس  نآ  لزنم  کیدزن  هب  نوچ  مدیناسر  تمدـخ  هب  ار  هتـشون  نآ  حبـص  متـشون و  ار  لئاسم 
تسا اجک  تفگ  دمآ و  نوریب  رورس  نآ  نامالغ  زا  یکی  نامدرم  نایم  زا  مدید  هاگان  هک  متسشن  هشوگ  رد  مور  شیپ  هک  متـسناوتن 
رورس نآ  هتشون  سپ  تسا  وت  اب  هک  یلئاسم  نآ  باوج  تسا  نیا  ریگب  تفگ  منم  متفگ  متفر و  شیپ  نم  سپ  یفوک  دمحا  نب  یلع 

نب نیـسح  زا  رگید  ثیدح  رد  دندوب و  هدومرف  باوج  دحا  دعب و  ًادحاو  مدوب  هتـشون  نم  هک  یلئاسم  نامه  هنیع  هب  مدید  متفرگ  ار 
هدش تیاور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم 
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اب يولع  رمع  نب  رفعج  هاگان  هک  میدوب  هسـشن  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  فارطا  رد  مشاه  ینب  ناناوج  زا  یعمج  اب  نم  دـیوگ  یم  هک 
زا ام  هک  دید  نوچ  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  میدیدنخ  وا  تئیه  رفعج و  لاوحا  زا  ام  تشذگ  ام  رب  يدب  لاوحا  سردـنم و  ياهـسابل 

دیوگ یم  دیئامن  هظحالم  مش  مدـخ و  تورث و  لام و  بحاص  ار  رفعج  امـش  هک  دـشاب  دوز  هک  دومرف  میدـیدنخ  وا  تئیه  لاوحا و 
دیدرگ رشح  مدخ و  تزع و  تورث و  بحاص  دش و  هنیدم  یلاو  رفعج  هک  دوب  هتـشذگن  رورـس  نآ  شیامرف  نامز  زا  هام  کی  زونه 
تیاور تلـصلا  نب  نایر  زا  نویع  باتک  رد  ضاضیا  دـندوب و  رایـسب  وا  اب  نامداخ  نامالغ و  هکنآ  لاـح  تشذـگ و  اـم  رب  يزور  و 

میاـمن و عادو  ار  اـضر  ماـما  ترـضح  هکنیا  رب  مدومن  مزع  مور و  موریب  قارع  يوس  هب  هک  مدومن  هدارا  نوچ  هک  دـیوگ  یم  هدوـمن 
زین ترضح  نآ  لام  زا  مهرد  دنچ  مریگب و  رورـس  نآ  زا  دوخ  نفک  تهج  هب  دشوپ  یم  رورـس  نآ  هک  ینهاریپ  نآ  زا  ینهاریپ  کی 
لاثم تشهب  سلجم  هب  مدومن و  دوخ  رطاخ  نونکم  ار  بلاطم  نیلا  نوچ  مزاـسب  رتشگنا  ار  مهاردـنا  دوخ  نارتخد  تهج  هب  مریگب و 

زا رورـس  نآ  تقرافم  رب  فسات  هیرگ و  ترثک  زا  مدرگرب  هک  مدومن  عادو  ار  رورـس  نآ  هک  یتقو  رد  مدش و  فرـشم  ترـضح  نآ 
يور شیپ  زا  هک  نوچ  ینعی  تعجرف  عجرا  نایرای  یل  حاص  هیدـی  نیب  نم  تجرخ  املف  مدرک  شومارف  هرملاب  دوخ  هبونکم  جـئاوح 

وت هب  مهرد  دنچ  هک  يراد  یم  تسود  ایآ  دندومرف  رورس  نآ  متشگرب  سپ  درگرب  ناید  يا  هک  دندز  دایرف  مدمآ  نوریب  رورـس  نآ 
وت لـجا  هاـگره  یئاـمن  دوخ  نفک  هک  مهد  وت  هب  دوخ  دـسج  ياـهماج  زا  هماـج  يزاـسب و  رتشگنا  دوخ  نارتـخد  تهج  هب  هک  مهد 

ًاصیمق جرخا  هداسولا و  مالسلا  هیلع  عفرف  کقارفب  مغلا  یعنف  کلذ  یف  کلئسا  یسفن  یف  ناک  دق  يدیس  ای  مدرک  ضرع  سپ  دسرب 
نم رطاخ  رد  دوب  نم  ياقآ  يا  ینعی  ًامهرد  نیثلث  تناک  اهتددـعف و  یلا  اهعفدـف  مهارد  جرخاف  یلـصملا  بناـج  عفر  یلا و  هعمفدـف 
نیا مرطاخ  زا  دومن  شومارف  تسدـقم  بانج  زا  تقرافم  ارم و  دـش  عناـم  مه  سپ  ار  بلطم  نیا  میاـمن  لاوس  امـش  باـنج  زا  هکنیا 

نآ مدرمـش  سپ  دندومرف  تمحرم  نم  هب  دنتـشادرب و  مهرد  دنچ  دندومن و  دـنلب  ار  دوخ  ياکتم  نایملاع  رورـس  نآ  سپ  ار  بلطم 
شطع مدوب و  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  تگ  هک  تسیورم  یمق  هللادیبع  نب  دمحم  زا  نویع  رد  ًاضیا  دوب و  مهرد  یـس  مهارد 

نم هکنیا  تورم و  دوـج و  عـبنم  نآ  سپ  میاـمن  بلط  بآ  سلجم  نآ  رد  هک  متـشاد  تهارک  سپ  دوـب  هدـش  دراو  نم  رب  يدـیدش 
بآ نیا  زا  دمحم  وبا  يا  هک  دـنتفگ  دـندومرف و  تمحرم  نم  هب  دـعب  دندیـشچ و  يردـق  دـندیبلط و  بآ  دوخ  دـیامن  شطع  راهظا 

یـضرق هک  نتـسیورم  يرافغ  دمحم  وبا  زا  نویع  رد  ًاضیا  مدیماشآ و  متفرگ و  ار  بآ  فرظ  نآ  نم  سپ  تسیدرـس  با  هک  ماشایب 
دوخ ياقآ  الوم و  هب  موش  لـسوتم  هکنیا  رگم  دوش  یمن  نید  نیا  يارب  زا  هراـچ  هک  متفگ  دوخ  هب  سپ  دوب  هدـش  دراو  نم  رب  لـیقث 

هب بل  میامن و  بلطم  راهظا  هکنآ  زا  لبق  مدمآ و  رورس  نآ  رابرد  هب  دش  حبص  هک  نوچ  سپ  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا 
نوچ سپ  ار  وت  ضرق  میئامن  ادا  هک  تسا  ام  رب  میدیمهف و  ار  وت  تجاح  ام  دـمحم  ابا  ای  هک  دـندومرف  میامن  زاب  دوخ  تجاح  لاوس 

رورـس نآ  ماعط  نآ  فرـص  زا  دعب  میدروخ  ماعط  ترـضح  نآ  اب  دـندروآ و  رورـس  نآ  راطفا  تهج  هب  یماعط  دـش  راطفا  تقو  هک 
ار نتـشگرب  دوش  او  متجاح  رگا  نم  اقآ  يا  مدومن  ضرع  يدرگ  یم  رب  ای  ینام  یم  ام  دزن  رد  بشما  وت  ایآ  دـمحم  ابا  يا  دـندومرف 

تمدخ زا  نآ  زا  دعب  دندومرف  تمحرم  نم  هب  دنتـشادرب  رانید  مهارد و  تشم  کی  دوخ  طاسب  ریز  زا  رورـس  نآ  سپ  مراد  تسود 
ترضح نآ 
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ناک هشقن  تیار  يدیب و  عقو  رانید  لواف  رفـص  رمح و  زیناند  یه  اذاف  مدومن  اهنآ  هب  هاگن  مدـمآ و  غارچ  کیدزن  هب  مدـمآ و  نوریب 
ریناندلا تشنف  تحـصا  املف  کلایع  هقفنل  نورـشع  هعبرا و  کنید و  ءاضقلا  اهنم  نورـشع  هتـس و  نوسمحر  ایندلا  دـمحم  ابا  ای  هیلع 

متسد هب  لوپ  نآ  زا  هک  یفرشا  لوا  سپ  تسلایر  یفرشا و  هک  مدید  هاگان  سپ  ینعی  ائیـش  صقنی  یه ال  اذا  ایندلا و  کلذ  دجا  ملف 
رادرب و دوخ  ضرق  تهج  هب  یفرشا  شش  تشیب و  دشاب  یم  یفرشا  هاجنپ  دمحم  ابا  يا  هک  هدش  شقن  یفرـشا  نآ  رب  هک  مدید  دمآ 
ار شوقنم  یفرـشا  نآ  مدومن  رظن  اهیفرـشا  نآ  رد  دـش  حبـص  هک  نوچ  سپ  رادرب  دوخ  لایع  هقفن  تهج  هب  یفرـشا  راـهچ  تسیب و 

دوب تیاور  نیا  ریظن  ًاقباس  هک  یتیاور  اب  تیاور  نیا  نوچ  هک  دـیوگ  فلؤم  دوب  هدـیدرگن  مک  يزیچ  اهیفرـشا  نآ  ددـع  زا  متفاین و 
زا اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  رابخا و  رد  عبتتم  رب  تیاور  ود  نیا  نتم  فالتخا  دوش  حـضاو  ات  میدومن  لقن  اذـهل  تشاد  یفـالتخا 

ترـضح ناراکتمدخ  ام  ورم  رد  يزور  دیوگ  یم  هک  تسا  نیا  ثیدح  نآ  لصاح  هک  ار  یثیدـح  تسا  هدومن  تیاور  مداخ  رـسای 
هناخ نآ  دوب  لصتم  دوب و  نومام  هناخ  زا  هک  ار  يرد  ندش  زاب  يادص  میدینش  هاگان  هک  میدوب  رورس  نآ  تمدخ  رد  ع )  ) اضر ماما 
میتفر میتساوخرب و  اهام  سپ  دـیوش  قرفتم  دـیزیخرب و  دومرف  ام  هب  ترـضح  دـش  زاب  رد  نآ  هک  نیمه  اضر  ماما  ترـضح  هناـخ  هب 
تهج هب  هک  دنتـساوخ  رورـس  نآ  دومن  یم  نآ  رد  رظن  هک  دوب  یلیوط  هتـشون  وا  تسد  رد  رورـس و  نآ  رب  نوماـم  دـش  لـخاد  سپ 

نآ هب  کیدزن  نومام  دعب  دزیخن و  رب  هک  هللا  لوسر  شدج  قح  هب  ارم  ترضح  نآ  نومام  داد  مسق  دنزیخرب  دوخ  ياج  زا  وا  میظعت 
رد هک  هتشون  نآ  ندناوخ  هب  دومن  عورش  سپ  تسشن  رورس  نآ  يور  شیپ  دیسوب و  ار  ترـضح  نآ  كرابم  يور  دمآ و  ترـضح 
دش غراف  همان  حتف  ندناوخ  زا  نوچ  سپ  ار  لباک  هیرق  نالف  ام  میدومن  حتف  هک  دندوب  هتشون  وا  نارادرس  همان  نآ  رد  تشاد و  تسد 

یلاحـشوخ رورـس و  ياج  رگم  درک  ضرع  نومام  نیکرـشم  ياهیرـس  زا  هیرق  حتف  هب  دوش  یم  رورـسم  هک  ذدـندومرف  ترـضح  نآ 
سیئر یلاو و  ناشیا  رب  ار  وت  دنوادخ  دـنراد و  وت  رب  دـمحم  تما  هک  یقوقح  رد  ملاع  دـنوادخ  زا  زیهرپب  دـندومرف  ترـضح  تسین 
ناشیا روما  هتشاذگاو  ار و  ناناملسم  روما  هدومن  عیاض  وت  یـسرب و  ناشیا  روما  هب  هک  هدومن  تسایر  رب  صوصخم  ار  وت  دینادرگ و 
هدومن كرت  هدومن و  لزنم  ناسارخ  دلب  نیا  رد  وت  دیامن و  یم  راتفر  ادخ  مکح  ریغ  هب  ناشیا  نایم  رد  ریغ  نآ  هک  تدوخ  ریغ  هب  ار 
يدـعت ناشیا  رب  وت  یلاو  دنـشاب و  یم  مولظم  راصنا  نیرجاهم و  هکنیا  لاـح  تسا و  هبیط  هنیدـم  هک  ار  یحولا  طـبهم  هرجهلا و  تیب 

رد هک  يراگزور  نیمولظم  رب  درذگ  یم  وا  مالـسا  همذ  دهع  تبارق و  ینمؤم  چیه  قح  رد  وت  رما  هالو  دنیامن  یمن  هظحالم  هدومن و 
هک دنناوت  یمن  دنیامن و  نآ  هب  هوکش  هک  ار  یسرداد  دیبای  یمن  تسا و  تقشم  بعت و  رد  نیملاظ  ملظ  زا  ناشیا  ياهسفن  تدم  نآ 

تیب هب  درگرب  ناناملـسم و  روما  رد  نومام  يا  ادـخ  زا  سرتب  سپ  تسناـشیا  وت و  ناـیم  هک  يرود  ترثک  زا  دـنناسرب  وت  هب  ار  دوخ 
طـسو یف  دوعلا  لثم  نیکـسملا  یلاو  نا  نینمؤملاریما  ای  تملع  اما  تسا  راصنا  نیرجاهم و  ندـعم  هک  یلحم  هوبنلا و  تیب  هرجهلا و 

زا هک  همیخ  طسو  رد  دشاب  همیخ  دومع  لثم  دیاب  ناناملسم  یلاو  هک  نینمؤملاریما  يا  یناد  یمن  ایآ  ینعی  هذخا  هدارا  نم  طاطـسفلا 
تایالو و هک  دیوگ  فلؤم  وا  هب  ندیسر  تهج  زا  دشاب  يواسم  همه  هب  هبـسنلاب  دنـسرب و  وا  هب  دنناوتب  دنـشاب  هتـساوخ  هک  ياج  ره 

تایالو نوعلم  نوراه  هک  تسا  هدش  لقن  سارفوبا  هدیصق  حرش  زا  هچنانچ  دوب  نومام  فرـصت  رد  نوکـسم  عبر  زا  رایـسب  ياهرهش 
عبرزا
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ناهاشنامرک و زا  تسترابع  هک  ار  نآ  هبقع  یقرـش  دیـشرلا  نومام  هب  دومن و  تمـسق  دوخ  دالوا  رب  دوب  وا  فرـصت  رد  هک  نوکـسم 
لباک دنه و  لباز و  ناتـسربط و  رهنلا و  ءاروام  ناسارخ و  لبج و  دالب  سموق و  ناهفـصا و  ير و  سراف و  ناشاک و  مق و  دـنواهن و 

ات رـصم  نمی و  زاـجح و  هریزج و  لـصوم و  قارع و  داوس  تاـماش و  هرـصب و  هفوک و  طـساو و  نیما  دـمحم  هب  تشاذـگاو و  تسا 
مه ناشیا  تایالو  دش  ناشیا  رب  بلاغ  نومام  هک  یتقو  رد  داد و  ار  هریزج  تایالو  زا  یضعب  نمتؤم  مساق  هب  داد و  ار  برغم  ياهتنا 

لزنم هنیدم  رد  هک  دندومرف  وا  هب  ع )  ) اضر ترضح  هک  نامز  نیا  رد  دوب و  نوراه  لثم  نومام  تکلمم  سپ  دمآ  رد  وا  فرـصت  رد 
قباس ثیدح  قفاوم  يراب  دشاب  یم  همیخ  طسو  رد  نوتس  هچنانچ  دوب  وا  تکلمم  طسو  رد  هنیدم  ترـضح  شیامرف  قفاوم  سپ  امن 

تـسنآ نم  يار  دومرف  ترـضح  دومن  مهاوخ  نانچ  دریگ  رارق  وت  يادخ  يا  نم  ياقا  دیـس و  يا  هک  درک  ضلرع  نومام  نآ  زا  دعب 
ناکم نآ  رد  هبیط و  هنیدم  ینعی  دنا  هشاد  لزنم  اجب  ار  وت  دادـجا  ابآ و  هک  یعـضوم  رد  يریگ  ناکم  يوش و  نوریب  دالب  نیا  زا  هک 

نیا زا  ار  وت  دومن  دـهاوخ  تساوخزاـب  ملاـع  دـنوادخ  هک  اریز  يراذـگن  او  دوـخ  ریغ  هب  ار  ناـشیا  رما  یـسرب و  ناناملـسم  روـما  هب 
تباجا مدوخ  يالوم  دیـس و  يا  یلب  درک  ضرع  تساوخرب و  دوخ  ياج  زا  نوماـم  سپ  هدومرف  اـطع  وت  هب  هک  تنطلـس  تساـیر و 

رفـس بابـسا  دـنور و  نوریب  ورم  زا  ناباون  هکنیا  دومن  رما  نومام و  تفر  نوریب  سپ  تسیار  وکین  وت  يارو  ار  امـش  شیامرف  مدومن 
ظفل هک  دـیوگ  فلؤم  دـش  مومهم  مومغم و  دیـسر  دوب  نوماـم  ریزو  هک  نیتساـیرلاوذ  هب  ربخ  نیا  نوچ  دـنیامن و  اـیهم  هبیط  هنیدـم 

صاوخ زا  یکی  يارب  زا  دنشاب  یم  یبتعا  کی  ره  هک  تسا  رایـسب  خیراوت  رابخا و  بتک  رد  نینیمیلاوذ  نیملاعلاوذ و  نیتسایرلاوذ و 
تاـیالو مظن  تیاـعر و  روما  مه  دوب و  ضوـفم  وا  هب  رگـسع  رکـشل و  ربدـت  مه  هک  تسا  نیا  تهج  هب  نیتساـیرلاوذ  اـما  نوماـم و 

دهعیلو ع )  ) اضر ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  نیا  نیتسایرلاوذب  وا  بقل  ببـس  هک  دـندومرف  رادـتقالاوذ  يامظع  زا  یـضعب  نکیلو 
مه نومام  تاروما  نوچ  دیامن و  رورس  نآ  روما  مظن  دوش و  هجوتم  ار  رورس  نآ  هب  هقلعتم  تاروما  زین  وا  هک  داد  رارق  نومام  دندش 
یم هتشون  نومام  روما  رورس و  نآ  روما  وا  ملق  هب  نوچ  نیملقلاوذ  نینچ  مه  دش و  بقلم  نیتسایرلاوذب  اذهل  دوب  ضوفم  ًاقباس  وا  هب 

دادغب هب  ع )  ) اضر ماما  ترضح  هک  یتقو  نوچ  نینیمیلاوذ  اما  دنتفگ و  نیملقلاوذ  ار  وا  دوب  وا  ملق  هب  رما  ود  نیا  تبث  طبض و  دش و 
يدومن هحفاصم  تسار  تسد  هب  ارچ  هک  دـندومرف  لاوس  رورـس  نآ  دومن  هحفاصم  رورـس  نآ  هب  دوخ  پچ  تسد  هب  رهاـط  دـندمآ 

ورم هب  رورس  نآ  هک  یتقو  مدومن  هحفاصم  امش  اب  تسد  نیا  هب  اذهل  تسا  نینمؤملاریما  تعیب  رد  متسار  تسد  نوچ  هک  داد  باوج 
هدیـسر و امـش  كرابم  تسد  هب  هک  تسنامه  وا  نیمی  هک  دومن  ضرع  رورـس  نآ  هب  دش  علطم  تیفیک  نآ  زا  نوچ  نومام  دندمآ و 
اب دیدرگ و  ضراع  یمیظع  هودنا  زج  نیا  زا  نیتسایرلاوذب  قباس  تیاور  قفاوم  يراب  دش  بقلم  نینیمیلاوذب  اذـهل  تسا  هتفای  كربت 
رد نومام  اب  هک  درکن  تارج  ماقم  نیا  رد  نکیل  دوب  وا  يار  يار  تاروما  عیمج  رد  دـش و  یم  يراج  وا  تسد  هب  روما  هکنیا  دوجو 
دزن هب  یناـهنپ  دـمآ  دومن س  نیا  رد  هغلاـبم  هکلب  دومن  رورـس  نآ  يار  نتیوقت  رهاـظ  رد  دـیوگب و  يزیچ  صوـصخ  نیا  رد  رهاـظ 
نیا رد  لـضف  يا  تفگ  منوماـم  دـیا  هدومرف  هک  تسیرما  هچ  دـیا و  هدومن  هک  تسا  هدارا  هچ  نیا  نینمؤملاریما  يا  تفگ  نوماـم و 

لضف متسناد  باوص  اذهل  تسا  هدومن  رما  راک  نیا  هب  ارم  نسحلاوبا  مدیس  الوم و  نوچ  مرادن  يا  هرهب  نمراک 
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نیا رد  ار  وـت  ردارب  وـت  هک  اریز  تسا  رود  يراد  تکلمم  تنطلـس و  ریبدـت  زا  تـسین و  باوـص  هدارا  نـیا  نینمؤـملاریما  اـی  تـفگ 
فیاوط قارع و  لها  عیمج  هکلب  دنـشاب  یم  وت  نمـشد  ًاعیمج  وت  رگید  ناردارب  تفرگ و  وا  زا  ار  تفالخ  يدروآ و  لتق  هب  يدورو 

هک هدیسر  روهظ  هب  وت  زا  هزات  هک  يرگید  رما  نیا  هکنیا  رگید  دنراد و  وت  اب  توادع  همه  سابع  ینب  هفیاط  زا  وت  نیبوسنم  بارعا و 
يدومن نوریب  دنشاب  یم  وت  ناردارب  هک  نوراه  نادنزرف  زا  ار  يدهع  تیالو  يدومن و  دوخ  نیشناج  دهعیلو و  ار  ع )  ) اضر ترضح 

یترفن راک  نیا  ببس  هب  ناشیا  ياهلد  دندوبن و  رما  نیا  هب  یضار  سابع  لا  نامدرم و  هماع  نادنمشناد و  املع و  اهقف و  هکنیا  لاح  و 
وت اـب  هک  یتوادـع  هنیک و  زا  مدرم  ياـهلد  هک  یتقو  اـت  یناـمب  ناـسارخ  هدـلب  نیمه  رد  هک  مناد  یم  وکین  نینچ  نم  دراد و  امـش  زا 

دنوش نوریب  تالایخ  نآ  زا  يدومن و  نیما  دمحم  تردارب  هرابرد  وت  هک  يزیچ  نآ  هب  دنوش  سونام  دناسر و  مه  هب  ینوکـس  دنراد 
تکلمم ماظن  تیعر و  روما  زا  دـنا و  هدومن  تردـپ  هب  تمدـخ  اـهلاس  هک  ینادرمریپ  یئاـمرف  یمن  لوبق  نم  زا  ار  نخـس  نیا  رگا  و 
یخیاشم نآ  تفگ  نومام  امن  كرت  الاو  نک  رایتخا  دندیدنـسپ  ار  راکنا  ناشیا  هاگره  امن  تروشم  ناشیا  هب  دـنراد و  یفوقو  يراد 

نبا نارمع و  نب  یلع  لثم  تفگ  دنـشاب  یم  صاخـشا  هنوگچ  دنتـسیک و  صوصخ  نیا  رد  میاـمن  تروشم  ناـشیا  هب  یئوگ  یم  هک 
دندوبن و نآ  هب  یضار  دندوب  هدومن  دهعیلو  ار  ع )  ) اضر ترضح  هک  یتقو  رد  هک  دندوب  یناسک  صاخـشا  نیا  يدولج و  یـسوم و 

دومن مهاوخ  نینچ  تفگ  لضف  هب  نومام  دوب  هدومن  سوبحم  ار  ناشیا  رن  هس  ره  نومام  ببـس  نیا  هب  دندومنن و  تعیب  رورـس  نآ  هب 
هچنآ نومام  رما  نیا  رد  يدرک  هچ  هک  دندومرف  دندش و  دراو  نومام  لزنم  هب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  دـش  رگید  زور  هک  نوچ  سپ 

هب هدومن  نوریب  سبح  زا  ار  هس  ره  نآ  هک  دوـمن  رما  نآ  زا  دـعب  درک و  ضرع  رورـس  نآ  هب  دوـب  هدـش  عـقاو  نیتساـیرلاوذ  وا و  نیب 
نوچ دندومن  لخاد  سلجم  هب  ار  نارمع  نب  یلع  هعفد  لوا  دنروایب و  وا  سلجم  هب  ار  نارمع  نب  یلع  هعفد  لوا  دنروایب و  وا  سلجم 

توادع شتآ  تسا  هتسشن  تمظع  لالج و  تیاهن  رد  نومام  يولهپ  رد  اضر  ترـضح  هک  دومن  رظن  دش و  سلجم  دراو  نوعلم  نآ 
زا دنوادخ  هک  ار  یتسایر  تنطلـس و  رما  هکنیا  زا  ادخ  هب  ار  وت  میامن  یم  هانپ  بلط  نینمؤملاریما  ای  تفگ  دـش و  لعتـشم  وا  دـقح  و 
یم وت  ناردـپ  هک  یناـسک  دوخ و  نانمـشد  يارب  زا  ار  رما  نآ  یهد  رارق  یئاـمن و  نوریب  هداد  رارق  امـش  دادـجا  اـبآ و  امـش و  يارب 
نبای تفگ  دش و  بضغ  رد  نود  نآ  نخـس  زا  نومام  اهدلب  رد  ار  ناشیا  دندومن  یم  قرفتم  وا  ار  ناشیا  ناردـپ  ار و  ناشیا  دنتـشک 

زا دـعب  ار  سنوی  نبا  دـندز  ار  وا  ندرگ  نوچ  ار  شندرگ  نزب  ار و  وا  ریگب  دالج  يا  یتسه  هنیک  توادـع و  نیا  رد  وت  زونه  هینازلا 
دیدرگ نکمتم  لالج  تمظع و  ریرـس  رب  نومام  يولهپ  رد  هک  داتفا  یقتم  ماما  نآ  رب  یقـش  نآ  رظن  نوچ  دندومن و  دراو  یقـش  نآ 

نود نم  دبعی  منص  هتسشن  وت  يولهپ  رد  هک  یـصخش  نیا  نینمؤملاریما  ای  تفگ  هدیدرگ و  رو  هلعـش  وا  هنیـس  زا  هنیک  دسح و  ریاون 
دالج يا  یـشاب  یم  یقاـب  توادـع  هنیک و  نآ  رب  زین  مه  وت  هینازلا  نباـی  تفگ  دـش و  بضغ  رد  زین  نوعلم  نآ  نخـس  زا  نوماـم  هللا 
هلمج زا  يدوـلج  نـیا  نـکیلو  دــندومن  یند  نآ  سلجم  دراو  ار  يدوـلج  یقــش  نآ  نتــشک  زا  دــعب  نزب  ار  شندرگ  ار و  وا  ریگب 

دنزرف دـمحم  هداز  ماما  هک  یتقو  رد  نوراه  نامز  رد  دوب و  هدومن  نوراه  هب  تمدـخ  لاس  ياـهلاس  دوب و  نوراـه  يراـک  نارادرس 
هدومن رما  دوب و  هداتسرف  هنیدم  هب  رکـسع  رکـشل و  اب  ار  يدولج  نیمه  نوراه  دوب  هدومن  جورخ  هبیط  هنیدم  رد  قداص و  رفعج  ماما 

دیهد رییغت  دندز و  ندرگ  ار  وا  دیدرگ  دمحم  هدازماما  رب  بلغ  هک 
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زا دریگب و  ناشیا  زا  تراغ  هب  ار  همه  دنراد  ناشیا  هک  یسابل  ساسا و  هچنآ  ار و  ناشیا  نانز  دیامن  هنهرب  ار و  بلاطوبا  لآ  ياهناخ 
ماما ترـضح  دندوب و  هدش  دیهـش  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  نامز  نآ  رد  دراذـگناو و  يزیچ  یبوث  کی  ياوس  ناشیا  يارب 
دروآ رد  لتق  هب  تفرگ و  ار  دمحم  هداز  ماما  دندومن و  فرـصت  ار  هنیدـم  يدولج  هک  نوچ  سپ  دنتـشاد  لزنم  هنیدـم  رد  ع )  ) اضر

ناقلعتم و رورـس و  نآ  لافطا  لایع و  هک  ع )  ) اضر ماـما  ترـضح  هناـخ  برد  هب  دوخ  رگـسع  رکـشل و  اـب  دومن  نوراـه  رما  هب  رظن 
رورس نآ  هناخ  رد  هب  وا  ناعبات  رکشل و  دندروآ  موجه  سپ  دیامن  هنهرب  دندوب  بلاطوبا  لآ  زا  هک  ار  رورس  نآ  ناشیوخ  نابوسنم و 

دنیامن هنهرب  یقـش  نآ  رکـشل  ار  بلاطوبا  نانز  هک  دـیامن  هدـهاشم  هک  دـش  نیا  زا  عنام  لالجلاوذ  برقم  نآ  تریغ  لاح  نآ  رد  و 
يا هک  دروآ  رب  دایرف  لاـح  نآ  رد  يدولج  دـش  وا  رکـشل  عناـم  داتـسیا و  هناـخ  نآ  رد  رب  دوخ  دومن و  عمج  هناـخ  رد  ار  ناـنز  همه 

ترـضح میامن  هنهرب  ار  بلاـطوبا  لآ  ياـهنز  موش و  هناـخ  نیا  رد  لـخاد  هک  موماـم  نوراـه  نینمؤملاریما  بناـج  زا  نم  نسحلاوبا 
رورس نآ  مهد و  یم  وت  هب  مریگ و  یم  ناشیا  زا  رویز  سابل و  دوخ  نم  تسناشیا  ساسا  نتفرگ و  سابل  وت  دوصقم  هاگره  دندومرف 

نآ تفرگ  مهاوخ  ناـشیا  زا  ار  همه  نمراذـگ و  یمن  ناـشیا  يارب  زا  ار  ناـشیا  رویز  ساـبل و  زیچ  چـیه  نم  هک  دـندومرف  داـی  مسق 
ناسحا محر و  ندعم  نآ  درک و  لوبق  دندومن  ترضح  نآ  هک  رایسب  ششوک  یعـس و  زا  دعب  هرخالاب  ات  درک  یمن  لوبق  لوا  نوعلم 

ناشیا نهاریپ  ياه  همکد  اهدنب و  لاخلخ و  اه و  هراوشوگ  یتح  دنتشاد  هک  یساسا  يرویز و  سابل و  هچنآ  دش و  نانز  هناخ  لخاد 
رد هچنآ  دتفا و  بلاطوبا  نانز  تروص  الاب و  دق و  رب  وا  رکشل  یمقـش و  نآ  رظن  هک  تشاذگن  داد و  يدولجب  ار  ًاعیمج  تفرگ و  ار 

دندومن نوریب  سبح  زا  ار  يدولج  هک  زور  نیا  رد  اما   (1) دومن میلست  یقـش  نآ  هب  تفرگ و  ار  همه  ریثک  لیلق و  زا  دوب  ناشیا  هناخ 
نینمؤملاریما ای  هک  دندومرف  دـندیدرگ و  محرتم  وا  رب  داتفا  یقـش  نآ  رب  ناسحا  محر و  عبنم  نآ  رظن  دـندروآ و  نومام  سلجم  هب  و 

نیا هک  يرادـن  رطاوـخ  هب  رگم  نم  يـالوم  دیـس و  يا  هک  درک  ضرع  نوماـم  رذـگب  وا  ریـصقت  زا  شخبب و  نـم  هـب  ار  درمریپ  نـیا 
زا لاوس  زاب  ترـضح  دومن  هنهرب  ار  ناشیا  هنوگچ  دومن و  اهراتفر  هچ  بلاطوبا  لآ  ادخ و  لوسر  نارتخد  اب  هبیط  هنیدم  رد  صخش 

ناـیرظن هک  دیـسر  ناـمگ  نینچ  ار  وا  دـنیامن  یم  ملکت  نوماـم  اـب  ع )  ) اـضر ترـضح  هک  دومن  رظن  يدولج  نوچ  دـندومرف  وا  وفع 
نومام و بانج  هب  دومن  ور  سپ  تسا  هدمآ  رب  وا  لتق  رد  ندومن  یعس  ددص  ررد  ترضح  نآ  دوب  هدومن  رورس  نآ  هب  هک  یئاهتیذا 

دیـشرلا نوراه  هب  هک  یئاهتمدخ  نآ  هب  میظع و  یلع  دـنوادخ  هب  ار  وت  مهد  یم  مسق  وت و  زا  میامن  یم  لاوس  نینمؤملاریما  ای  تفگ 
دومن یفعتـسا  قیقحت  هب  هک  درک  ضرع  رورـس و  نآ  هب  دـش  تفتلم  نوماـم  ینکن  لوبق  نم  قـح  رد  ار  ناـشیا  نخـس  هک  ما  هدوـمن 

هب مسق  تفگ  يدولج و  بناج  هب  دومن  ور  نآ  زا  دعب  داد  ام  هب  هک  ار  یمـسق  میئامن  یم  تسار  لاح  ام  امـش و  تعافـش  زا  يدولج 
هک نوچ  دزاس  قحلم  شیاقفر  هب  مه  ار  وا  هک  دالج  هب  دومن  هراشا  نآ  زا  دـعب  وت و  قح  رد  ار  وا  نخـس  میامن  یمن  لوربق  هک  ادـخ 

ناراذـگ راک  باون و  رما  لوا  رد  هچ  رگا  تسا  جورخ  تکرح و  رب  نومام  مزع  هک  تسناد  نیتسایرلاوذ  تشک  ار  هورگ  نیا  نومام 
نآ زا  دعب  تفرگ  رارق  لهـس  دوخ  ردپ  هناخ  رد  تفگن و  چیه  دیمهف  ار  بلطم  نیا  هک  نامز  نیا  رد  اما  دوب  هدومن  جورخ  زا  عنم  ار 

ضرع نومام  دـیدرک  هچ  رفـس  رما  ناراذـگ  راک  اسؤر و  ندـش  نوریب  صوصخ  رد  هک  دـندومرف  نومام  هب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح 
امش هک  درک 
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راک باون و  دنوش  نوریب  هک  دندروآ  رب  دایرف  مدرم  نایم  رد  دندش و  نوریب  ترـضح  سپ  راک  نیا  هب  دیئامن  رما  دـیراد و  ار  ناشیا 
ناشیا دش و  عقاو  اهلدرد  رگخا  شتآ و  ياه  هراپ  ایوگ  هک  دومن  ریثات  نانچ  بولق  رد  رورس  نآ  مالک  هک  دیوگ  یم  يوار  ناراذگ 

راد ًالـصا  دوب و  هتـسشن  دوخ  لزنم  رد  نیتسایرلاوذ  ندش و  مدقم  ندش و  نوریب  هب  ندومن  ور  دندومن و  نتـسج  نیمز  زا  اسآ  دـنپس 
دوخ هناخ  رد  هک  ار  وت  تسا  هدـش  هچ  هک  دومن  باتع  وا  هب  روضح  زا  دـعب  داتـسرف و  وا  بقع  هب  نوماـم  دومنن  یتیلخدـم  روما  نیا 
یم وت  تیب  لها  ترفن  ثعابا  هکا  یلاـمحا  میظع و  نم  ناـهانگ  نینمؤملاریما  اـی  تفگ  لـضف  يوش  یمن  لـیخد  روما  رد  هتـسشن و 

تمالم نینچ  مه  يدومن و  علخ  الوا  ار  وا  تفالخ  زا  هک  وت  ردارب  لتق  هب  دنیامن  یم  تمالم  ارم  نامدرم  هماع  تسا و  میـسج  دـشاب 
دنیامن یمامن  هک  نامامن  نایوگ و  دب  نادوسح و  زا  متسین  نمیا  دش و  یـشان  امـش  زا  هک  اضر  يدهع  تیالوا  رد  زین  ارم  دنیامن  یم 

مشاب وت  نیشناج  هفیلخ و  ناسارخ  تکلمم  رد  هک  راذگو  رم  سپ  دوش  نم  كاله  ثعاب  نیا  دننـسارب و  امـش  هب  نم  زا  دب  نخـس  و 
یم یمامن  وت  قح  رد  ارم  مدرم  هک  یتفگ  هکنی  اما  دوخ  تاروما  رد  مراد  جایتحا  وت  هب  درادن و  مظن  وت  نودـب  نم  راک  تفگ  نومام 

رد وت  درک و  مهاوخن  لوبق  وت  قح  رد  ار  یسک  نخس  هک  راد  عمج  رطاوخ  نیا  زا  وت  دنیامن  یم  لقن  نم  هب  وت  زا  دب  نخـس  دنیامن و 
وت رب  ار  یـسک  ینامـض و  ناـما و  رد  وت  هک  یطخ  نامـض  هماـن و  ناـما  تدوخ  يارب  زا  سیوـنب  ینیما و  قفـشم و  حـصان و  اـم  دزن 

یطخ و ناما  دوخ  يارب  زا  تشون  تفر و  لضف  سپ  يوش  رطاخ  هدوسآ  نئمطم و  وت  هک  یمـسق  هب  سیونب  دوب و  دـهاوخن  یتنطلس 
هب دومن  اطع  نومام  دناوخ و  وا  رب  نومام و  دزن  هب  ار  طخ  مناما  نآ  دروآ  ار و  نادنمشناد  املع و  عیمج  طخ  ناما  نآ  رب  دومن  عمج 

نالف هک  تشون  همان و  هبه  طخ  ناما  رب  هوالع  دوخ  طخ  هب  نوماـم  تشون  دوب و  نآ  هب  لـیام  تشاد و  تسود  هک  يزیچ  ره  لـضف 
نآ زا  دـعب  سپ  دومن  اطع  وا  هب  ایند  هعتما  زا  تشاد  وزرآ  هچنآ  مداد و  وت  هب  ار  ناکم  نالف  تسایر  هراما و  عایـض و  نـالف  لاوما و 

ناما ارم  رورس  نآ  دشاب و  هتـشون  نیا  رد  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  رهم  طخ و  تمدخ  هک  مراد  تسود  تفگ  نومام  هب  نیتسایرلاود 
هک وت  یناد  یمن  رگم  لضف  يا  تفگ  نوماـم  تسا  وت  دـهع  یلو  وا  هک  اریز  دـیامرف  اـطع  زین  وا  دـیدومرف  اـطع  امـش  هچنآ  دـهد و 

روما ثادـحا  دوشن و  تاروما  نینچ  لـیخد  هک  دومن  طرـش  ار  اـم  يدـهع  تیـالو  دومن  لوـبق  هک  یتـقو  رد  ع )  ) اـضرلا نسحلاوـبا 
سامتلا رورـس  نآ  زا  دوخ  وت  هاگره  دشاب و  هتـشاد  شوخان  وا  هک  ار  يزیچ  میامن  یمن  لاوس  وا  زا  نم  دوشن و  رداص  وا  زا  یتکللم 

يوار رسای  دومن  نذا  بلط  ترضح و  نآ  يارـس  تلود  رد  هب  دمآ  لضف  تقو  نآ  رد  سپ  دومن  دهاوخن  ناذا  ایآ  یئامن  بلطم  نآ 
دش لخاد  سپ  میتساوخرب  ام  سپ  دیوش  قرفتم  دیزیخرب و  دندومرف  ترضح  نآ  میدوب  رورـس  نآ  تمدخ  رد  ام  دیوگ  یم  ثیدح 

دندومن و الاب  ار  كرابم  رـس  رورـس  نآ  تعاس  کی  زا  دـعب  داتـسیا  ترـضح  نآ  كرابم  يور  شیپ  نایملاع و  رورـس  نآ  رب  لضف 
دیرتراوازس امش  نینمؤملاریما و  نم  هب  تسا  هدومن  اطع  نم  يالوم  دیتسیا و  درک  ضرع  لضف  يراد  تجاح  هچ  لضف  يا  دندومرف 

لضف سپ  لضف  يا  ار  ناما  باتک  ناوخب  دندومرف  رورـس  نآ  سپ  دتـسه  نیملـسم  همه  دهع  یلو  امـش  هک  ارچ  همان  نآ  ياضعا  هب 
يدیدم تدـم  ندـناوخ و  هب  دومن  عورـش  دوب  جردـنم  نآ  رد  نومام  تایطع  همان و  ناما  هک  دوب  یگرزب  دـلج  رد  هک  ار  باتک  نآ 

نآ مامتا  زا  دعب  دومن  مامت  ات  دوب  نآ  ندناوخ  لوغشم  دوب و  هداتسیا 
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تسا و مزال  ام  رب  ناما و  نیا  تسا  وت  يارب  زا  لضف  يا  ینعی  لجوزع  هللا  تیقتا  ام  اذه  انیلع  کل  لضف  ای  دومرف  لضف  هب  ترـضح 
ياهزار ياناد  نآ  مالک  کی  نیمه  هب  دـیوگ  یم  ثیدـح  يوار  رـسای  ار  ملاع  دـنوادخ  یئامن  يراگزیهرپ  هک  یمادام  نآ  هب  ياـف 

اب نومام  ورم و  زا  دش  نوریب  دش و  عمج  رطاوخ  لضف  سپ  دومرف  ضقن  دـشاب  همان  ناما  هک  ار  وا  رما  مالع  کلم  هدـیزگرب  یناهن و 
ورم زا  لزنم  دنچ  نوچ  میدش  نوریب  ورم  زا  رورـس  نآ  تمدـخ  رد  زین  ام  دـندش و  هبیط  هنیدـم  هناور  هدـش و  نوریب  زین  دوخ  نیعبات 

زا هچنانچ  دـشاب  شخرـس  هک  دیـسر  لضف  وا  ردارب  هب  دوب  وا  مجنم  هک  لهـس  نب  نسح  زا  یتباتک  لزاـنم  زا  یـضعب  رد  میدـش  رود 
عاضوا زا  مدومن  هظحـالم  تسرد  لاـسینا  لـیوحت  رد  هک  دوب  هتـشون  نآ  رد  دوش و  یم  مولعم  نینچ  تسنویع  رد  هک  رگید  تیاور 

يررض وت  هب  شتآ  یمرک  نهآ و  یمرک  هبنشراهچ  زور  رد  هام  نالف  رد  هک  هدش  مولعم  نینچ  نم  رب  موجن  باسح  کلف و  شدرگ 
لخاد ع )  ) اضر ماما  ترـضح  وت و  مولعم  هبنـشراهچ  زور  نامه  رد  هک  مناد  یمن  نینچ  ار  تسوحن  نیا  عفد  نم  دـیناسر و  دـهاوخ 

لضف و هب  ذغاک  ندیسر  زا  دعب  دوش  عفر  تسوحن  نیا  ای  زیرب  تندب  رب  ار  نآ  نوخ  امن و  تماجح  مامح  نایم  رد  وت  دیوش و  مامح 
ترضح تمدخ  رد  دوش و  مامح  لخاد  وا  اب  هک  دومن  سامتلا  داتسرف و  نومام  دزن  هب  ار  همان  نامه  همان  نآ  نومضم  زا  ندش  علطم 

رد ترـضح  دومن  بلطم  نیا  زا  لاوس  تشون و  رورـس  نآ  هب  هعقر  نوعلم  سپ  درواـیب  ماـمح  هب  زین  ار  رورـس  نآ  دـیامن و  ساـمتلا 
تـسین تحلـصم  مه  لضف  يارب  زا  مناد و  یمن  ار  نتفر  تحلـصم  مه  وت  يارب  زا  موش و  یمن  مامح  لخاد  ادرف  نم  دنتـشون  باوج 

هب نومام  زاب  ار  هعقر  نامه  دـش و  بلطم  نآ  ناهاوخ  تشون و  هعقر  لـضف  زاـب  تشاد  لاـسرا  لـضف  هب  ار  ترـضح  باوج  نوماـم 
بش نآ  رد  هک  اریز  مامح  هب  مور  یمن  ادرف  هک  دنتشون  ترضح  نآ  هعقر  باوج  رد  هعفد  نیا  رد  تشاد  لاسرا  رورـس  نآ  تمدخ 

زا هن  نینمؤملاریما و  ای  وت  يارب  زا  تسین  تحلـصم  سپ  ًادغ  مامحل  لخدت  دومرف ال  هک  مدید  باوخ  باوخ  رد  ار  لوسر  ترـضح 
هللا لوسر  قدـص  يدیـس و  ای  تقدـص  تشون  ترـضح  هعقر  باوج  رد  هعفد  نیا  نومام  دـیوش  مامح  لخاد  ادرف  هکنیا  لضف  يارب 
نآ مداـخ  رـسای  هک  ثیدـح  يوار  دروآ  یم  اـج  هب  هچنآ  دوخ و  لاوحا  هب  تسا  رتاـناد  لـضف  مور و  یمن  ماـمح  هب  ادرف  نم  (ص )

لزنی ام  رـش  نم  هللااب  ذوعن  دیئوگب  هک  دندومرف  ام  هب  ترـضح  دومن  بورغ  باتفآ  دش و  ماش  هک  نوچ  سپ  دیوگ  یم  تسار  رورس 
ذوعن دیئوگب  هک  دندومرف  زاب  حبص  زامن  زا  دعب  رورـس  نآ  دش  حبـص  عولط  ات  میتفگ  یم  ار  مالک  نیا  هتـسویپ  ام  سپ  هلیللا  هذه  یف 
رـسای يا  دندومربف  ترـضح  دش  باتفآ  عولط  کیدزن  ات  میتفگ  یم  ار  مالک  نیا  هتـسویپ  ام  سپ  مویلا  اذه  یف  لزنی  ام  رـش  نم  هللااب 
يادص مدمآ  رب  ماب  تشپ  هب  رورـس  نآ  هدومرف  هب  نوچ  دـیوگ  یم  رـسای  يونـش  یم  هچ  هک  هدـب  شوگ  ورب و  ماب  تشپ  هب  زیخرب و 

ات دـیآ  یم  رورـس  نآ  هناخ  هناج  هب  ور  همیـسارس  نومام  مدـید  هاگان  سپ  دـش  رتشیب  زاوآ  نآ  مک  مک  مدینـش  اغوغ  هحون و  هلاـن و 
كرجا نم  يالوم  دیتسیا و  هک  دروآرب  دایرف  دش و  هناخ  نآ  لخاد  تشاد  رورـس  نآ  هناخ  هب  دوخ  هناخ  زا  هک  يرد  نامه  زا  هکنآ 

يرفن هس  نآ  زا  یکی  دنتشک و  ار  وا  دنتخیر و  وا  رب  هنهرب  ياهریـشمش  اب  یتعامج  دوب و  هدش  مامح  لخاد  لضف  هک  لضفلا  یف  هللا 
نخس نیا  زا  دعب  دیوگ  یم  ثیدح  يوار  دنتفگ  یم  نیملقلاوذ  ار  وا  هک  تسا  لضف  هلاخ  رـسپ  دندوب  هدش  وا  رب  دراو  مامح  رد  هک 

رد هب  دندوب  لضف  عبات  لضف و  هب  بوسنم  هک  یصاخشا  ناشک و  رکشل  نایرکشل و  هک  میدید 
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نوخ هبلاطم  ام  هنیآ  ره  یتشک و  ار  لضف  يدومن و  وت  هک  دوب  يرکم  هلیح و  نیا  هک  دـندروآ  رب  دایرف  دـندش و  عمج  نوماـم  هناـخ 
امش هک  تسا  نیا  تحلصم  نم  يالوم  دیس و  يا  هک  درک  ضرع  رورس  نآ  هب  دش و  برطضم  نومام  سپ  میئامن  یم  وت  زا  ار  لضف 

ترضح دش  راوس  سپ  دیوگ  یم  ثیدح  يواد  رسای  ام  زا  دیئامن  عفد  ار  ناشیا  رش  دیزاس و  قرفتم  ار  ناشیا  دیرب و  فیرشت  نوریب 
ار نومام  هناخ  رد  هک  دندوب  هدومن  عمج  يرایـسب  همیه  دندوب و  هدومن  عامتجا  هک  یتلاح  رد  ناشیا  يوس  هب  دـنتفر  و  ع )  ) اضر ماما 

قرفتم هک  دومن  ناشیا  يوس  هب  دوخ  كرابم  تسد  هب  هراشا  دز و  ناشیا  رب  هحیـص  رورـس  نآ  سپ  دـنزیرب  وا  هناخ  رد  دـننازوسب و 
رورـس نآ  لالج  تبیه و  زا  مدرم  هک  دیوگ  یم  ثیدح  يوار  هک  دندومن  رارف  هب  ور  دـندش و  قرفتم  یمـسق  هب  ناشیا  سپ  دـیوش 

لتق زا  دعب  نومام  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد  دنامن و  یقاب  ناکم  نآ  رد  یسک  دندش و  یم  عقاو  یـضعب  يالاب  رب  یـضعب 
اذه نم  يالوم  دیس و  يا  هک  درک  ضرع  دمآ و  رب  عرضت  حاحلا و  ماقم  رد  نتسیرگ و  هب  دومن  عورـش  رورـس  نآ  تمدخ  رد  لضف 
دوش یم  رهاظ  رگید  ثیداحا  ثیدـح و  نیا  زا  هچنآ  دـیوگ  فلؤم  يراب  ینینعن  رمالا و  یف  رـضت  نسحلا  ابا  ای  کیلا  یتجاح  تقو 

هب رورـس  نآ  تمدخ  رد  هک  دوب  نیا  شدوصقم  تشادن و  ار  رورـس  نآ  تداهـش  هدارا  ورم  زا  جورخ  تقو  رد  نومام  هک  تسا  نیا 
بحاص وا و  رما  ربدـم  هک  ار  لضف  نایرکـشل  هک  دـید  دومن و  ور  هیـضق  نیا  سخرـس  رد  نوچ  نکیلو  دـنوش  فرـشم  هبیط  هنیدـم 

يراج وا  تکلمم  روما  وا  ریبدت  اضما و  نودب  دندوب و  کیرش  لیخد و  یئزج  یلک و  زا  وا  روما  عیمج  رد  دوب و  وا  رکشل  رکـسع و 
رهاظ رد  دننز  وا  هناخ  رد  هب  دنتساوخ  شتآ  دنشکب و  زین  ار  وا  هک  دنراد  نآ  دصق  رکسع  ياسؤر  رکشل و  دنتـشک و  ار  وا  دش  یمن 

ار رورـس  نآ  توادـع  نطاـب  رد  نکل  دومن  صـالخ  هطرو  نآ  زا  ار  وا  رورـس  نآ  دروآ و  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  هب  هاـنپ  هچ  رگا 
نیعم یب  ار  وا  دنتـشک و  ار  وا  ریزو  دـنراد و  توادـع  وا  هب  رگـسع  رکـشل و  نوـچ  هک  تسناد  هک  اریز  دوـمن  دوـخ  ریمـض  نوـنکم 

نآ اـت  تسا و  رورـس  نآ  هب  رکـشل  نآ  یمرگ  تشپ  دـشاب و  یم  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  هب  لـیام  رکـشل  عیمج  بوـلق  دـندومن و 
هراشا هب  ادابنم  هک  دش  نیا  زا  فئاخ  دنرورـس  نآ  عبات  همه  دومن و  دنهاوخن  لفاغت  وا  تاداعم  زا  رکـشل  دنـشاب  تایح  رد  ترـضح 
نتشک هدارا  ناکم  نامه  رد  ددرگن  وا  نیعم  دیامنن و  اهر  لتق  زا  ار  رورس  نآ  دنیآ و  رب  يو  لتق  ددص  رد  ای  دنشکب  ار  وا  رورس  نآ 
دیشک یم  تصرف  راظتنا  دوب و  ریبدت  نیمه  رد  دش  یم  رود  سخرس  زا  هک  یلزنم  ره  رد  دشن و  نکمم  ار  وا  نکیل  دومن  رورـس  نآ 

نآ هتفای  تصرف  ناکم  نآ  رد  دومن و  لوزن  دوب  هبطحق  نادـنمچ  تارامع  تاـغاب و  جرفت و  لـحم  هک  دابانـس  یـضارا  رد  هکنیا  اـت 
دمحا نب  نیـسح  یلع  وبا  هک  یهجو  نآ  هن  دوش  یم  رهاـظ  هیوباـب  نبا  زا  هچناـنچ  تسحیحـص  هجو  نیمه  دوـمن و  دیهـش  ار  رورس 

رکسع و ریبدت  ترازو و  روما  هک  لهس  نب  لضف  مامتها  یعس و  هب  نوچ  هک  دوب  نیا  ورم  زا  نومام  جورخ  ببـس  هک  هدومن  تیاور 
دـینادرگ و دوخ  دـهعیلو  ار  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  نومام  ترجه  زا  تسیود  هنـس  رد  ناسارخ  رد  دوب و  مظتنم  وا  هب  تساـیر  مظن 

دادغب رد  هک  سابع  ینب  هفیاط  هب  نوچ  ربخ  نیا  دومن  جیوزت  رورس  نآ  هب  ار  بیبح  ما  دوخ  رتخد  دومن و  علخ  ار  نمتؤم  دوخ  ردارب 
نومام رما  هب  دادغب  رد  هک  ار  يدهم  نب  میهاربا  دندمآ و  رب  نومام  توادـع  ماقم  رد  دـمآ و  شوخان  ار  ناشیا  رایـسب  دیـسر  دـندوب 

هب هتسویپ  دوب و  یلاباال  رایـسب  هک  يدهم  نب  میهربا  دندومن و  تعیب  تفاخ  هب  وا  هب  دندومن و  نوریب  سبح  زا  دندوب  هدومن  سوبحم 
بعل وهل و  زاس و  رمخ و  برش 
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میهربا نینینغملا  خیش  مهل  ناک  مهنم و  ما  هیلع  مکنم  دومن  هراشا  تیب  نیا  رد  دوخ  هیمس  هدیـصق  رد  سارف  وبا  هچنانچ  دوب  لوغـشم 
ار خیش  هک  یمـسق  هب  دوب  هنیغم  رایـسب  میهربا و  رهاوخ  دوب و  يدهم  رتخد  هک  هیلع  تسا  امـش  زا  سابع  ینب  هفیاط  يا  ینعی  مهل  ما 
هط لآ  زا  ای  تسا  سابع  ینب  امنش  زا  يدهم  نب  میهربا  نینغم  خیش  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  دالوا  زا  هیلع  ای  دوب  هروهـشم  تاینغملا 

نیا زا  دارم  طـبربلا و  هفحـصم  هفیلخ  هدومن  هراـشا  دوخ  هدیـصق  رد  یعازخ  یلع  نب  لـبعد  لاوج  اـنا  نینچ  مه  دـشاب و  یم  سی  و 
هب ربخ  نیا  نوچ  يراب  هدش  هفیلخ  دادغب  رد  يزور  دنچ  نومام  نامز  رد  دوب و  قشمد  یلاو  نوراه  نامز  رد  هک  تسا  میهربا  هفیلخ 

هدوبن یتکلمم  ریبدت  قفاوم  هدومن و  اطخ  شراک  رد  لضف  هک  تسناد  دـش و  لد  دـب  لضف  هب  دـش و  بضغ  رد  رایـسب  دیـسر  نومام 
ماـمح رد  هکنیا  اـت  دزاـس  شوماـخ  ار  بوـشآ  هنتف و  نآ  دور و  قارع  دادـغب و  فرط  هـب  هـک  دـش  نوریب  هدارا  نـیا  هـب  ورم  زا  سپ 

زین ار  رورـس  نآ  هک  دمآ  رب  نیا  ددـص  رد  لضف  نتـشک  زا  دـعب  تشک و  ار  وا  نابعـش  هامرد  نومام  هلیح  هب  نومام  يولاخ  سخرس 
رورـس نآ  نومام  دوخ  هکنیا  تهج  هب  تسمامتان  فرح  نیا  هک  اریز  تشک  دابانـس  رد  ار  رورـس  نآ  هلیح  هکم و  هب  هکنیا  ات  دشکب 

رگا هک  دوب  هدومن  دوخ  تنطلس  زا  لبق  نومام  هک  اریز  دشاب  هدومن  ار  راک  نیا  لضف  مامتها  یعـس و  هب  هکنیا  هن  دومن  شدهعیلو  ار 
روطسم نویع  رد  هچنانچ  هک  اریز  دزاس  دوخ  دهعیلو  ار  رورس  نآ  دیآ  بلاغ  دوخ  ردارب  رب  دریگ و  رارق  وا  هب  تنطلس  تسایر و  رما 

دور و وا  دزن  نومام  هک  داتـسرف  تشاد  همعاو  نومام  زا  نوچ  دیدرگ  نکمتم  تموکح  ریرـس  رب  هکنیا  زا  دعب  وا  ردارب  دمحم  تسا 
تسد اب  ار  وا  دنریگب و  ار  نومام  هک  داتسرف  نومام  رب  یسیع  نب  یلع  يرادرس  هب  يرایسب  رکشل  دمحم  تفرن  دومن و  همهاو  نومام 

اهنآ یحاون  ناتسیس و  نامرک و  رد  نومام  رکشل  دنروآ و  دمحم  دزن  هب  ار  وا  دنراذگ و  شندرگ  رد  هعماج  لغ  هدومن و  دیقم  هتسب 
ناشک رکشل  نایرکـشل و  دوبن و  ینآ  دنچ  تردق  توق و  وا  يارب  زا  دندوب و  هدروخ  تسکـش  دوب  اهنآ  رد  رـس  نیعا  نب  همثره  هک 
دومن هدارا  نومام  بارطـضا  تشحو و  تیاغ  زا  دنتـشادن و  وا  ردارب  دمحم  رکـشل  اب  تمواقم  بات  دـندوب و  میب  سرت و  رد  همه  وا 

هب هتـسب  تسد  اب  ار  وا  لباک  هاشداپ  دـیاش  تفگ  دوخ  اب  تشگرب  هدارا  نیا  زا  زاب  دراد  هاگن  ار  وا  هک  درب  لـباک  هاـشداپ  هب  هاـنپ  هک 
بوشآ هنتف و  نیا  زا  دـنوادخ  ار  وا  هاگره  هک  دومن  رذـن  دـش  دودـسم  وا  رب  بناج  راهچ  زا  هراچ  باوبا  نوچ  يراـب  دتـسرف  وا  دزن 

نوچ اذهل  دراذگاو  نآ  لها  هب  ار  ادخ  ناگدنب  تیعر و  روما  دریگ  رارق  وا  رب  تنطلس  دوش و  بلاغ  دوخ  ردارب  رب  دیامرف و  صالخ 
ع)  ) اضر ماما  ترـضح  رگم  دـیدن  رما  نیا  راوازـس  ار  يدـحا  تفرگ  رارق  وا  هب  تساـیر  تنطلـس و  رما  دـش و  دوخ  ردارب  رب  بلاـغ 

رورس نآ  یمان  مان  هب  ار  مهارد  زیناند و  هوجو  دینادرگ و  دوخ  دهعیلو  ار  وا  هارکا  رابجا و  هب  دیبلط و  هنیدم  زا  رورس  نآ  سپ   (1) ار
کلملا باب  زا  تشاد  رورـس  نآ  هب  ًالوا  صالخ  تیاـهن  دومنن و  فلخت  رورـس  نآ  هدومرف  زا  لـحارم  زا  هلحرم  ره  رد  داد و  تنیز 

لاملا تیب  زا  ار  وت  ردام  هک  اریز  ینم  هدـنب  وت  تفگ  نومام  هب  رکذ  رد  صخـش  نآ  تیاکح  لثم  تاهوجو  زا  یـضعب  هب  رظن  میقع 
تعیب و خسف  تیاکح  نینچمه  دومن و  وا  قیدـصت  ع )  ) اضر ترـضح  تسناناملـسم و  همه  کلم  وت  ردام  دـنا و  هدـیرخ  ناناملـسم 

هوالع اهنیا و  ریغ  هلزلز و  تیاکح  نینچمه  نارهم و  ندنمچ  تیاکح  نینچ  مه  تعیب و  دقع 
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ملاعلا وه  تشادن و  ترضح  نآ  لتق  دصق  الوا  الاو  دومن  نایملاع  رورس  نآ  مادقا  نوعلم  نآ  هک  دوب  سخرس  تیاکح  همه  رب 

نود نومام  هک  تسا  نآ  داـقتعا  ار  ماـظع  ياـملع  زا  یـضعب  هک  نادـب  ءایـشالا  عیمج  هب  تسا  رورـس  نآ  تداهـش  تیفیک  ناـیب  رد 
تـسا هداد  تبـسن  هدومن و  لقن  همغلا  فشک  زا  ار  لوق  نیا  نیقتملا  سلاجم  بحاص  هچنانچ  هدومنن  دیهـش  ار  ع )  ) اضر ماما  بانج 

بانج نداد  رهز  هب  نومام  هک  تسا  نیا  راوگرزب  نآ  داقتعا  هک  هتفگ  و  ضر )  ) سواط نب  نیدلا  یضر  دیـس  ریرحن  لضاف  دیـس  هب 
هدومن تیاور  همغلا  فشک  بحاص  هک  تسا  نیا  هدومن  لقن  لوق  نیا  يارب  زا  هک  یتادیؤم  هلمج  زا  تسا و  هدومنن  مادقا  اضر  ماما 

دندش و عمج  وا  رب  هیدوراج  هیدیز و  درک و  جورخ  نوکام  رب  هکم  رد  هن  دون و  لاس  رد  ع )  ) قداص رفعج  ماما  نب  دمحم  هک  تسا 
داتسرف و نومام  دزن  هتفرگ  ار  وا  هتخاس و  قرفتم  ار  روکذم  دمحم  تیعمج  ات  داتـسرف  دوب  وا  يارما  زا  هک  ار  يدولح  یـسیع  نومام 

یم ربکت  راهظا  نوعلم  نآ  هب  تفر و  یم  دش و  یم  راوس  دوخ  مامعا  ینب  زا  هوبنا  هورگ  اب  دومن  یم  وا  سلجم  دـصق  دـمحم  هاگره 
درم دومن و  جورخ  نومام  رب  هرصب  رد  دوب  روهشم  رانلا  دیز  هب  هک  مظاکلا  یسوم  نب  دیز  نینچ  مه  دومن و  یم  لمات  نومام  دومن و 

هب هتفرگ  ار  وا  تفای  رفظ  وا  رب  نومام  نوچ  درک و  تراغ  تخوسب و  هرصب  زا  يرایـسب  هناخ  دومن و  یم  توعد  دوخ  تفالخ  هب  ارم 
يوعد دـندرک و  جورخ  وا  رب  هک  دـیز  دـمحم و  اـب  نوماـم  هاـگره  سپ  دومن  ناـسحا  وا  هب  دومن و  وفع  وا  ریـصقت  زا  دـندرب  وا  دزن 

ماما ترـضح  اب  هک  دراد  شیاجنگ  هچ  دیامن  ناسحا  وفع و  ناشیا  هب  دندومن  وا  دالب  رد  داسف  یبارخ و  عاونا  دندومن و  یم  تفالخ 
يدهع تیالو  لوبق  هب  درادن و  جورخ  هیعاد  ترضح  نآ  هک  تسناد  یم  نیقی  دوب و  هدشن  رهاظ  وا  زا  يریصقت  ًالـصا  هک  ع )  ) اضر

زا ار  وا  دـسر و  یم  یلک  ياهددـم  نود  نومام  هب  ترـضح  نآ  زا  هکنآ  اب  درامـش  زیاج  وا  رب  کتف  رذـع و  دراـمگ  یمن  هجوت  زین 
وا هناخ  هک  دندومن  عمج  شتآ  مزیه و  دـندومن و  جورخ  دودرم  نآ  رب  ورم  لها  نوچ  هکنآ  دـننام  دومن  یم  صالخ  یلک  ياهطرو 

ماهلا هب  ترضح  نآ  نوچ  هکنآ  دننام  تفای و  یصالخ  رورس  نآ  تعافـش  هب  دندرب و  هانپ  ترـضح  نآ  هناخ  هب  نومام  دننازوسب  ار 
مامح رد  لوخد  زا  ار  ود  ره  دنناسر  لتق  هب  مامح  رد  ار  لضف  نومام و  هک  دـنراد  نآ  دـصق  يداعا  زا  یعمج  هک  تسناد  یم  ینابر 
همالک یهتنا  دیسر  لتق  هب  رورس  نآ  تفلاخم  ببس  هب  لضف  دنام و  ملاس  حیحص و  ترضح  نآ  تعباتم  ببس  هب  نومام  دومن و  عنم 

تفلاخم نکل  دشاب  هدومنن  رورـس  نآ  لتق  هب  مادقا  نوعلم  نآ  هک  دـیامن  یم  نینچ  ارهاظ  هچ  رگا  هجو  ود  نیا  زا  هک  دـیوگ  فلؤم 
هکلب ترهـش  نینچمه  دومن  دیهـش  ار  رورـس  نآ  دینع  نآ  هک  تسحیرـص  همه  رابخا  نآ  نومـضم  هک  رگید  رابخا  اب  لوق  نیا  دراد 

نآ ریغ  قباس و  رابخا  قایس  زا  هچنانچ  نوعلم  نآ  هکنیا  رب  هوالع  تسا و  نیا  فالخ  رب  رابخا  لها  نیثدحم و  ءاملع و  عیمج  عامجا 
یم رورـس  نآ  هب  هک  يراتفر  كولـس و  نآ  هب  تساوخ  یم  هک  دوب  لماک  تنطیـش  هعدـخ و  رکم و  ماقم  رد  ناـنچ  دوش  یم  مولعم 

وا قح  رد  نامگ  نیا  مدرم  دیآ  رب  رورـس  نآ  لتق  ددـص  رد  هاگره  تسلیام و  رایـسب  رورـس  نآ  هب  هک  دـیامن  دومناو  مدرم  هب  دومن 
رابخا نویع  باتک  رد  تسا  فیعـض  لوق  نیا  يراب  هدیدرگ  هبتـشم  رما  نیا  سواط  نب  نیدلا  یـضر  لیلج  دیـس  رب  هچنانچ  دـنیامنن 

لتق هب  دـش  لیام  نومام  لد  هنوگچ  هک  يوره  تلـصلا  وبا  زا  مدیـسرپ  تفگ  وا  هک  تسیورم  يراصنا  یلع  نب  دـمحا  زا  ع )  ) اضرلا
مدرم رب  هک  دوب  نآ  تهج  تفگ  تخاس  یم  رهاظ  وا  هرابرد  هک  يدـهع  تیـالو  تبحم و  مارکا و  همه  نآ  اـب  اـضر  ماـما  ترـضح 
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زا ترضح  نآ  هک  دید  نوچ  سپ  دنامن  ناشیا  رطاوخ  رد  وا  عقاو  دزاس و  دساف  وا  ناش  رد  ار  مدرم  داقتعا  تسا و  ایند  بغار  وا  هک 
ات درک  مکح  دوش  یم  ترـضح  نآ  لضف  هب  مدرم  داقتعا  یتدایز  بجوم  هکلب  دور  یمن  رد  اـج  زا  يدـهعیلو  مارکا و  تبحم و  نآ 

لحم درک و  عطقنم  زجاع و  مزلم و  ناشیا  زا  یکی  هرظانم  رد  دیاش  ات  تخادنا  ثحب  رد  ترضح  نآ  هب  دندروآ و  ار  فارطا  ياملع 
لـصاح وا  دوصقم  زین  هلیح  نیا  رد  دوش و  روهـشم  مدرم  نایم  رد  وا  زجع  لـهج و  صقن و  ددرگ و  تسپ  اـملع  دزن  رد  وا  تلزنم  و 
ترـضح نآ  اب  نیرهد  دحالم و  همهارب و  سوجم و  رباص و  يراصن و  دوهی و  مالـسا و  ياملع  زا  نافلاخم  زا  سک  چیه  هکلب  دشن 

هک دنتفگ  یم  رگیدکی  اب  دندومن  یم  هدـهاشم  تعامج  نآ  رب  ار  وا  هبلغ  تجح و  روهط  مدرم  نوچ  دـشن و  مزلم  هک  دومنن  هرظانم 
نآ دـندیناسر  یم  وا  هب  ترـضح  نآ  ناـش  رد  ار  مدرم  نانخـس  نوماـم  صاوخ  نوماـم و  زا  تفـالخ  هب  تسا  رتراوازـس  وا  هک  هللاو 
نآ لاوحا  تداهـش  رد  اذه  عم  دیدرگ و  یم  هدایز  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هب  وا  دـسح  دـش و  یم  بضغ  مشخ و  رد  نآ  زا  نوعلم 
نآ راهظا  تحلـصم  ربانب  نکل  دـش  یم  وا  توادـع  یتدایز  ثعاب  نیا  دـیزرو و  یمن  وا  نابحم  نومام و  اـب  تبحم  هقیرط  ترـضح 

ار ماما  نآ  عفد  هراچ  دـنامن  مدرم  بولق  زا  ترـضح  نآ  تلزنم  لـحم و  طاقـسا  رد  هلیح  ار  دـیلپ  نآ  نوچ  رما  رخآ  رد  ددرگ  یمن 
يوره تلصلاوبا  زا   (1) رابخا بتک  ریاس  نویع و  رد  هچنانچ  راوگرزب  نآ  تداهـش  هقیرط  دومن و  دیهـش  ار  رورـشس  نآ  هدید  مسب 

ترـضح نآ  مدوـب  هداتـسیا  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  تمدـخ  رد  يزور  هک  دـیوگ  یم  تلـصلاوبا  هک  تسا  مسق  نیا  هب  تـسیورم 
یکاخ مدروآ  نوچ  روایب  كاخ  فک  کی  یئاج  ره  زا  نوعلم  نآ  ربق  بناج  راهچ  زا  وش و  دیـشرلا  نوراه  هبق  لخاد  هک  دـندومرف 

نم هلبق  ار  دوخ  ردپ  ربق  هک  تساوخ  دهاوخ  ود ن  نومام  هک  دومرف  تخادنایب و  دیئوب و  مدوب  هتشادرب  نوعلم  نآ  تشپ  سپ  زا  هک 
تکرح هک  دنهاوخ  دنوش و  عمج  ناسارخ  ملاع  ناراد  گنلک  عیمج  رگا  هک  رهاظ  یگنـس  دزاس  نوفدم  ناکم  نیا  رد  ارم  دـیامن و 

كاخ نوچ  دـندومرف و  نینچ  زین  هدومن  مامـشتسا  ار  وا  ياپ  نییاپ  رـس و  الاب  كاخ  هاـگنآ  دـنیامن  ادـج  دـنناوتن  ارنآ  زا  هرذ  دـنهد 
دیامن یم  رفح  هک  یـسک  نآ  هب  نک  رما  وت  سپ  دشاب  عضوم  نیا  رد  نم  رهطم  ربق  هک  دشاب  دوز  هک  دندومرف  دندیئوب  ار  هلبق  فرط 
یغاب دزاس و  هداشگ  دهاوخ  هچنانچ  یلاعت  قح  هک  دنزاس  يربش  عرز و  ود  ار  وا  دـحل  دـنرب و  ورف  نیمز  هب  هجرد  تفه  هک  ارم  ربق 

تردـق هب  ات  امن  ملکت  میامن  یم  میلعت  ار  وت  هک  یئاعد  سپ  دوش  رهاظ  یتبوطر  نم  ربق  بناج  زا  هاگنآ  دـنادرگ  تشهب  ياـهغاب  زا 
ادـیپ یگرزب  یهام  هاگنآ  دـنروخب  نایهام  ات  نک  هزیر  بآ  نآ  رد  مراپـس  یم  وت  هب  هک  ار  نان  نیا  دوش و  يراج  بآ  نآ  یلاعت  هللا 

رب با  نآ  ات  ناوخب  میامن  میلعت  وت  رب  هک  یئاعد  راذـگ و  بآ  رب  تسد  تقو  نآ  رد  درب  ورف  دـنیچ و  رب  ار  هزیر  ناـیهام  نآ  دوش و 
نیا سلجم  هب  ادرف  نم  هک  دـندومرف  دـعب  نوعلم و  نومام  روضح  رد  رگم  نکم  ار  لاـمعا  نیا  دوش و  کـشخ  ربق  دور و  ورف  نیمز 

نخـس نم  اب  مشاب  هتـسب  رـس  رب  يزیچ  رگا  امن و  ملکت  نم  اب  میآ  نوریب  هنهرب  رـس  نوعلم  نیا  هناـخ  زا  رگا  مور  یم  ماـجرفان  رفاـک 
رد دندیـشوپ و  ار  شیوخ  ياـهماج  هدومن و  ار  دادـماب  زاـمن  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  دـش  رگید  زور  نوچ  تفگ  تلـصابا  يوگم 
اج زا  ترضح  نآ  هاگنآ  دندمآ  ترضح  نآ  بلط  هب  دودرم  نآ  ام  قالع  هکنیا  ات  دندوب  رظتنم  دنتسشن و  تدابع  تعاط و  بارحم 
رد نم  دـندش  ناور  نوـعلم  نآ  سلجم  هب  دـندنکفا و  دوـخ  شود  هـب  كراـبم  يادر  دندیـشوپ و  ار  دوـخ  ياهـشفک  دنتـساوخرب و 
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دندوب هداهن  نوعلم  نآ  دزن  رد  ناولا  ياه  هویم  زا  دنچ  ياهفرظ  تقو  نآ  رد  میدـش  منوعلم  نآ  سلجم  لخاد  ات  مدوب  ترـضح  نآ 
اهناد نآ  زا  یـضعب  تشاد و  تسد  رد  دندوب  هدـیناود  رهز  هشوخ  نآ  ياهناد  زا  یـضعب  رد  هک  هدولآ  رهز  روگنا  هشوخ  نوعلم  نآ 

تـسج ياج  زا  هناقاتـشم  داتفا  بانج  نآ  هب  شرظن  نوچ  درک و  یم  رام  رهز  دوخ  تمهت  هعفر  تهج  زا  دندوب  هدولاین  ریز  هب  هک  ار 
دروآ اج  هب  دوب  يرهاظ  مارتحا  مارکا و  همزال  هچنآ  دیسوب و  ار  ترضح  نآ  هدید  ود  نایم  دروآ و  رد  شکرابم  ندرگ  رد  تسد  و 
هدیدن يروگنا  رتوکین  نیا  زا  هللا  لوسر  نبای  تفگ  داد و  رورس  نآ  هب  ار  روگنا  هشوخ  نآ  دیناشن و  دوخ  دنـسم  رب  ار  ترـضح  نآ 

دب نم  هب  رگم  دینک  لوانت  هتبلا  تفگ  دومن و  يرایـسب  هغلابم  نوعلم  نآ  راد  فاعم  روگنا  نیا  ندروخ  زا  ارم  دومرف  ترـضح  نآ  ما 
هـشوخ نآ  يرب و  یم  نم  هب  هک  تسنامگ  هچ  نیا  ینک  یم  هدهاشم  نم  زا  هک  صالخا  همه  نیا  هب  يراد و  یم  مهتم  ارم  ینامگ و 

نآ زا  هناد  هس  مولظم  ماـما  دومن  ندروخ  فیلکت  داـتفا و  ترـضح  نآ  تسد  هب  زاـب  دروخ و  ار  رهز  یب  هناد  دـنچ  هتفرگ  ار  روـگنا 
نوعلم نآ  سلجم  زا  لاوحـالا  ریغتم  دـنکفا و  نیمز  رب  ار  هشوـخ  یقاـب  دـش و  نوـگرگد  شلاـح  دـندومن  لواـنت  دوـلآ  رهز  روـگنا 

نیزح رورس  نآ  سپ  مور  یم  يداتسرف  وت  هک  اجنآ  هب  دندومرف  ترضح  يور  یم  اجک  هب  مع  نبای  تفگ  نوعلم  نومام  تساوخرب 
ترضح نآ  هدومرف  ياضتقم  هب  هک  دیوگ  یم  تلصلاوبا  دندمآ  نوریب  نوعلم  نآ  هناخ  زا  هدیشوپ  ار  كرابم  رس  نالان  نیگمغ و  و 

دوخ شارف  رب  نالان  روجنر و  ترضح  نآ  دنبب و  ار  هناخ  رد  هک  دندومرف  دندش و  لخاد  دوخ  كرابم  هناخ  هب  ات  متفگن  نخس  وا  هب 
ناوج هاگان  مدوب  هداتسیا  نیگمغ  نوزحم و  يرـس  نایم  رد  متـسب و  ار  رد  نم  تفرگ  رارق  رتسب  رب  ترـضح  نآ  نوچ  دندومن  هیکت 
رهاظ شراونالا  زیاف  نیبج  زا  تماما  تیالو و  يامیـس  هک  مدید  یلاوح  لزنم  نآ  نایم  رد  ار  یئوم  نیکـشم  يوبـشوخ  یئور  بوخ 

نم هک  يدش  لخاد  هار  مادک  زا  هک  مدرک  لاوس  متفاتـش و  الوم  نآ  يوس  هب  سپ  ع )  ) اضر ترـضح  هب  دوب  مدرم  نیرت  هیبش  دوب و 
ياهرد زا  دروآ  سوط  رهش  هب  هظحل  کی  هب  هبیط  هنیدم  زا  ارم  هک  يرداق  نآ  دومرف  مدوب  هتسب  مکحم  ار  اهرد  ترـضح  هدومرف  هب 

نب یلع  نب  دمحم  منم  تلـصلاوبا  يا  وت  رب  ادخ  تجح  منم  هک  تفگ  دـیتسیک  امـش  هک  مدیـسرپ  دـیامن  لخاد  ارم  دـناوت  یم  هتـسب 
لخاد دوخ  راوگرزب  ردپ  هرونم  هرهطم  هبرجح  هب  هاگنآ  سپ  منیبب  ار  دوخ  موصعم  مولظم  بیرغ  ردپ  هک  ما  هدمآ  ع )  ) اضرلا یسوم 
شوغآ رد  ار  دوخ  هتشگمگ  فسوی  راو  بوقعی  دنتـساوخرب و  ياج  زا  داتفا  دوخ  دنبلد  دنزرف  رب  بیرغ  مولظم  نآ  مشچ  نوچ  دش 
كرابم مشچ  ود  نایم  دینابسچ و  دوخ  كرابم  هنیس  هب  ار  وا  دروآ و  رد  دوخ  هنیـس  رورـس  هدید و  رون  ندرگ  رد  تسد  دندیـشک و 

یح نیازخ  توکلم و  رارـسا  زا  وا  داد  یم  وا  يور  رب  هسوب  دومن و  لخاد  دوخ  شارف  رد  ار  دوخ  كرابم  دنزرف  نآ  دیـسوب و  ار  وا 
میلست وا  هب  ار  نیلسرملا  دیس  ترضح  عیاقو  نیرخآ و  نیلوا و  مولع  باوبا  مدیمهفن و  نم  هک  دومرف  یم  وا  هب  دنچ  يزار  تومی  ال 

ار نآ  هک  مدـید  ار  یقت  دـمحم  ماما  ترـضح  فرب و  زا  رتدیفـس  مدـید  یفک  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  كرابم  ياهبل  رب  هاگنآ  درک 
ءاشی سدق  ریاطنا  زا  لاح  نآ  رد  دروآ  نوریب  روفـصع  دننام  يزیچ  درب و  دوخ  راوگرزب  ردپ  رونم  هنیـس  نایم  رد  تسد  دندیـسیل و 

يا دندومرف  یقت  دمحم  ماما  ترضح  سپ  دومن  زاورپ  سدق  ضایر  بناج  هب  دناشفا  دوخ  نماد  زا  ار  ینامسج  تاقلعت  لاحترا  لاب 
مدرک ضرع  روایب  هتخت  بآ و  وش  لخاد  هناخ  نوردنا  هب  تلصلاوبا 
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لخاد نوچ  دشاب  یم  راک  اهنیا  هب  ار  موت  هک  نانچ  ونـشب و  میوگ  یم  هچنآ  دومرف  هتخت  هن  تسبآ و  هن  هناخ  نیا  رد  هللا  لوسر  نبای 
لسغ رد  ار  ترضح  نآ  هک  مدش  نآ  دعتسم  مدز و  رمک  رب  نماد  مدروآ و  روضح  هب  هتـشادرب  مدید  رـضاح  هتخت  بآ و  مدش  هناخ 

جاـیتحا وت  هب  دـنیامن و  یم  یهارمه  نم  اـب  دـنبرقم  هکئـالم  دـیامن  یهارمه  ارم  هک  تسه  يرگید  هک  دـندومرف  میاـمن  ددـم  منداد 
يدبـس مدش  لخاد  نوچ  روایب  طونح  نفک و  وش  هناخ  لخاد  هک  دـندومرف  نم  هب  دـندش  غراف  ترـضح  نآ  لسغ  زا  نوچ  میرادـن 

نآ تمدـخ  هب  متـشادرب و  مدوـب  هدـیدن  هناـخ  نآ  رد  ار  اـهنآ  زگره  نم  هک  دـندوب  هتـشاذگ  نآ  يور  رب  طوـنح  نفک و  هک  مدـید 
نیبرقم و هکئالم  اب  دندیلام و  طونح  شفیرـش  دـجاسم  رب  دـتندومن و  نفک  ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ  رورـس  نآ  سپ  مدروآ  ترـضح 

لوسر نبای  مدرک  ضرع  روایب  نتوبات  دندومرف  هاگنآ  دندومن  زامن  نیلسرملا  دیس  هشوگ  رگج  نآ  رب  نیلسرم  ءایبنا  ایـصوا و  حاورا 
مدـید یتوبات  متفر  هناخ  نوردـنا  هب  نوچ  نم  روایب  هناخ  زا  هک  دـندومرف  رورـس  نآ  دزاسب  توبات  هک  میوگب  مور و  راجن  دزن  هب  هللا 

ترـضح نآ  سپ  دوب  هداد  بیترت  بانج  نآ  يارب  یهتنملا  هردس  بوچ  زا  یلاعت  قح  تردق  تسد  مدوب  هدیدن  اجنآ  رد  زگره  هک 
نیمز زا  یلاعت  هللا  تردق  هب  توبات  هاگان  هک  دوب  هدشن  غراف  زامن  زا  زونه  دروآ و  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  تشاذگ و  توبات  رد  ار 
بلط نم  زا  ار  ترـضح  نآ  دیایب و  نوعلم  نومام  هاگره  هللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع  دیدرگ  عفترم  نامـسآ  بناج  هب  دـش و  ادـج 

هک تلـصلاوبا  يا  نادب  دومن  دهاوخ  تعجارم  يدوز  هب  هک  شاب  شوماخ  دندومرف  ترـضح  میوگ  هچ  نوعلم  نآ  باوج  رد  دیامن 
ناشیا هرونم  حاورا  رهطم و  داسجا  یلاعت  هناحبس  قح  هللا  دوش و  توف  برغم  رد  وا  یصو  دیامرف و  تلحر  قرـشم  رد  يربمغیپ  رگا 

فوفحم توبات  نآ  دش و  هتفاکش  هناخ  فقس  زاب  هک  دوب  فرح  نیا  رد  ترـضح  نآ  دیامن  یم  عمج  رگیدکی  اب  نییلع  العا  رد  ار 
هک دیناباوخ  يوحن  هب  شارف  رد  تفرگرب و  توبات  زا  ار  دوخ  ردقلا  عیفر  ردپ  ترضح  نآ  سپ  دمآ  دورف  تومی  یح ال  تمحر  هب 

مدوشگ ار  رد  نوچ  دوش  لخاد  نوعلم  نومام  ات  اشگب  ار  هناـخ  رد  ورب  دومرف  سپ  دـنا  هدرکن  نفک  دـنا و  هدادـن  لـسغ  ار  وا  اـیوگ 
نابیرگ دومن و  يرارقیب  هیرگ و  يراز و  هحون و  زاغآ  دـش و  لخاد  نوعلم  نآ  سپ  دـنا  هداتـسیا  دوخ  نامالغ  اـب  نوماـم  هک  مدـید 
يدروآ تدرد  هب  ار  ملد  دوخ  تبیـصم  هب  نم  رورـس  دیـس و  يا  تفگ  یم  درک و  یم  دایرف  دز و  یم  رـس  رب  هدز و  كاـچ  ار  دوخ 

نآ هچنآ  دنیامن  ربق  رفح  هب  عورش  تفگ  هکنیا  ات  تسـشن  ترـضح  نآ  رـس  دزن  رد  دش و  لخاد  ترـضح  نآ  هرونم  هزجعم  هب  سپ 
تفرگن ار  نا  گنلک  درکن و  دایقنا  نیمز  دنیامن  رفح  هک  دنتـساوخ  نوعلم  نوراه  بقع  رد  نوچ  دـمآ  روهظ  هب  دـندوب  هتفگ  رورس 

تایح لاح  رد  دیاب  ماما  هک  تفگ  درم  نآ  سپ  یلب  تفگ  يراد  وا  تماما  هب  رارقا  وت  تفگ  نوعلم  نآ  هب  سلجم  نآ  لها  زا  یکی 
دندش ادیپ  نایهام  بآ و  نوچ  دندومن  رفح  هلبق  بناج  رد  ار  ترـضح  نآ  رونم  ربق  هک  دومن  رما  سپ  دشاب  همه  رب  مدـقم  تامم  و 
تافو زا  دـعب  دومن و  یم  ام  هب  تازجعم  تابیاجع و  تایح  لاح  رد  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تاقوا  هشیمه  هک  تفگ  نوعلم  نوماـم 

زا یکی  درب  ورف  دـیچرب و  ار  دروخ  ناـیهام  گرزب  یهاـم  نوچ  دـینادرگ و  رهاـظ  اـم  رب  ار  دوخ  تازجعم  تاـمارک و  بیارغ و  زین 
نوعلم نآ  دهد  یم  ربخ  ار  وت  زیچ  هچ  هب  تامارک  بیارغ و  نیا  نمض  رد  ترـضح  نآ  هک  یناد  یم  هک  تفگ  وا  هب  نومام  يارزو 

تسا هدومرف  هراشا  بیارغ  نیا  نمض  رد  ترضح  نآ  هک  تفگ  ریزو  هن  تفگ 
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کلم بیرقنع  دـنراد  هک  یتلود  ترثک و  نیا  هب  هک  تسا  دروخ  نایهام  نیا  لثم  سابع  ینب  امـش  یهاشداپ  کـلم و  لـثم  هکنیا  هب 
هچنانچ دینادرگ  طلـسم  امـش  رب  یـصخش  یلاعت  هناحبـس و  قح  دسر و  رخآ  هب  امـش  تمطلـس  دیارـسب و  امـش  دوش و  یـضقنم  امش 

تفگ نومام  دریگب  امش  زا  ار  تلاسر  تیب  لها  ماقتنا  دزادنا و  رب  نیمز  يور  زا  ار  امـش  هدیچ  رب  ار  کچوک  نایهام  گرزب  نایهام 
تفر ورف  بآ  يدناوخ و  هک  ار  اعد  نآ  تفگ  دیبلط و  ار  تلـصلاوبا  دومن  تعجارم  هک  ترـضح  نآ  نفد  زا  دعب  یئوگ  یم  تسار 

درک رما  ما  هتفگ  تسار  هکنآ  اب  درکن  رواب  نوعلم  نآ  مدرک  شومارف  هک  مسق  ادـخ  هب  متفگ  هک  تفگ  تلـصلاوبا  اـمن  میلعت  نم  هب 
مدیدرگ و لوغـشم  اعد  تدابع و  هب  رادیب و  یبش  گنت  لد  نوچ  مدوب و  نوعلم  نآ  سبح  رد  لاس  کی  دـندرب و  نادـنز  هب  ارم  هک 

دشخب تاجن  نادنز  زا  ارم  هک  مدومن  لاوس  ادخ  زا  ناشیا  قح  هب  مدینادرگ و  دوخ  عیفش  ار  وا  لآ  ربمغیپ و  ترضح  تاسدقم  راونا 
هنیس تلصلاوبا  يا  دومرف  دش و  رضاح  نم  دزن  نادنز  رد  ع )  ) یقت دمحم  ماما  بانج  هک  مدید  دوب  هدیسرن  مامتا  هب  نم  ياعد  زونه 

دش و ادج  نم  ياپ  زا  دز و  اهریجنز  نآ  هب  ار  دوخ  كرابم  تسد  سپ  زیخرب  دـندومرف  هللا  یلب و  مدرک  ضرع  تسا  هدـش  گنت  وت 
دندوبن و ملکت  رب  رداق  نیعالم  نارورس  نآ  زاجعا  هب  دندید و  یم  ارم  نامالغ  ناسراح و  درب و  نوریب  نادنز  زا  تفرگ و  ارم  تسد 

هچنانچ دـید و  یهاوخن  ار  نومام  زگره  وت  رگید  هک  شاب  یلاعت  قح  ناما  رد  ورب  دومرف  دروآ  نوریب  سبح  زا  ارم  رورـس  نآ  نوچ 
ادراد و وا  لاح  نسح  حدـم و  رب  تلالد  ثیدـح  نیا  هک  دـیوگ  فلؤم  مدومنن  تاـقالم  ار  نوماـم  نآ  زا  دـعب  دـندومرف  رورـس  نآ 

نویع باتک  رد  شتیاور  ترثک  وانم  مهتیاور  ردـق  هب  لاجرلا  لزانم  اوفرعا  نوصم  هب  رظن  باـنج  نآ  تیاور  ترثک  هکنیا  رب  هوـالع 
هک تسا  هدش  تیاور  اضرلا  رابخا  نویع  رد  تسا و  ننـست  لها  زا  هک  دنا  هدومرف  لاجر  لها  هچ  رگا  تسوا  یبوخ  حدم و  رب  هنیرق 
نآ ضرم  دندیسر  سوط  هب  رورس  نآ  هک  یتقو  يراب  دندمآ  زور  هنابـش  تفه  هب  سوط  ات  ناکم   (1) ورم زا  رورس  نآ  هک  یتقو  رد 
هک يزور  نآ  رخآ  رد  دندمآ و  رورـس  نآ  دزن  هب  نومام  هبترم  ود  يزور  دـندوب و  نامز  نآ  رد  زور  دـنچ  دومن و  تدـش  ترـضح 

زورما مدرم  هک  دندومرف  دوخ  مداخ  رسای  هب  رهظ  زامن  زا  دعب  دوب  هدش  بلاغ  رورس  نآ  رب  فعض  دندومن  تلحر  ایند  زا  رورـس  نآ 
ماعط هب  تبغر  هنوگچ  مدرم  دیـشاب  یم  فعـض  ضرم و  رد  لاح  نیا  هب  امـش  هک  يدوجو  اب  دومن  ضرع  رـسای  دـنا  هدروخ  یماعط 
نانز يارب  دندومن  رضاح  ار  دوخ  مشح  مدخ و  عیمج  دندومن و  رضاح  ماعط  دندومرف  دنتـسشن و  تسار  رورـس  نآ  سپ  دنیامن  یم 

هنسرگ رورس  نآ  تاقلعتم  هک  هدشن  یضار  يرامیب  فعض و  دوجو  اب  ع )  ) اضر نماما  ترـضح  هعیـش  يا  دندرب  ماعط  زین  مرح  لها 
نکیل دنوش  یم  دیهش  افج  رهز  هب  بیرقنع  هک  دنتـسناد  یم  هک  نوچ  دنراد  ماعط  ار  ناشیا  همه  هک  دندومرف  مامتها  دنـشاب  هنـشت  و 

لفط تهج  هب  یبآ  هرطق  دوخ  تداهش  زا  لبق  هک  دندومرف  مامتها  دنچ  ره  اروشاع  زور  رد  نیمولظملا  دیس  ترـضح  شمولظم  دج 
یب هک  دومن  ریثات  بیرغ  مولظم  نآ  رب  ریغص  لفط  نآ  یگنشت  یمسق  هب  دیدرگن  نکمم  دنیامن  لیصحت  رغصا  یلع  دوخ  هراوخ  ریش 
محر هراوخ  ریـش  نآ  رب  دـیاش  هک  دـندروآ  محر  یب  يایقـشا  نآ  دزن  هب  هتفرگ  تسد  يور  رب  ار  لـفط  نآ  هقادـنق  دـندش و  راـیتخا 

رامشیب توادع  وا  ردام  ردپ و  اب  هچ  رگا  دوش  یم  عقاو  محرت  لحم  یتلم  بهذم و  ره  رد  هراوخ  ریـش  هریغـص  لفط  هک  اریز  دنیامن 
توادع نآ  زا  دنیامن و  یم  محر  وا  ردپ  رب  لفط  نآ  ندید  ببـس  هب  دوش  یم  هاگ  هکلب  دـنیامن  یم  محر  لفط  نآ  رب  دنـشاب  هتـشاد 

همدص كدنا  هب  راگزور  بئاون  رد  راوخریش  لفط  هک  اریز  دنشک  یم  تسد 
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ترـضح نآ  هک  دوش  یم  رهاظ  رگید  تیاور  زا  دـندش و  ضیرم  رورـس  نآ  هک  دوب  یقاب  سوط  هب  لزنم  تفه  دـندیدرگرب  (1 - ) 1
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زا موزل  قیرط  هب  دومرف و  باطخ  ناشیا  هب  باتع  لیبس  رب  رورـس  نآ  اذهل  دوب  رایـسب  لفط  نآ  رب  محرت  تاهج  نوچ  دوش  یم  فلت 
نآ رب  یسک  لاح  نیا  اب  مکیلا  هاتا  بنذ  ریغ  ناشطع  یظلیت  هبورت  اما  عیضرلا  اذه  اوقـسا  مکلیو  دومرف  دومن و  بآ  بلط  ایقـشا  نآ 
نآ لاح  نآ  رد  دش  يراج  نآ  زا  نوخ  هک  دـندز  لفط  نآ  هدیکـشخ  يولگ  رب  يریت   (1) دومنن محر  راوخ  ریـش  لفط  نآ  مولظم و 

ایندـلا یلع  ینب و  ای  كولتق  ًاموق  هللا  لتق  دـندومرف  دنتـسیرگ و  تایاور  زا  یـضعب  قفاوم  داـتفا و  لـفط  نآ  تروص  هب  رظن  ار  رورس 
نآ تبیصم  رد  رورس  نآ  بلق  نانچ  هنحلا و  یف  ًاعشرم  هل  ناف  هعد  نیـسح  ای  هک  دندینـش  یئادن  راحب  تیاور  قفاوم  افعلا و  كدعب 

نوخ ندیـشاپ  لوا  دندرواین  اج  هب  ار  لامعا  نارگید  يادهـش  تداهـش  رد  هک  دندروآ  اج  هب  لمع  نیدنچ  هک  تخوس  ریغـص  لفط 
هب ندومن  زامن  میـس  شیولگ  نوخ  هب  ار  وا  ندومن  دولآ  نوخ  حاـنجلاوذ و  زا  ندـش  هداـیپ  میود  نامـسآ  بناـج  رب  تسا  وا  يولگ 

رورـس نآ  نایعیـش  هب  هک  هاگلتق  رد  نوتاخ  هنیکـس  هب  ندومن  شرافـس  مجنپ  تسا  وا  ندومن  نفد  مراهچ  لاـجم  قیـضنا  رد  تیاور 
زا ینومحری و  ناوباذ  یفطل  یفستسا  فیک  ینورظنت  ًاعیمج  اروشاع  موی  یف  مکتیل  دناسرب  ار  وا  زودنا  مغ  تیاکح  زوسناج و  هعقاو 
هک نیا  هدومن  رکذ  هینیـسحلا  هفحت  تاجنلا و  هنیفـس  باتک  رد  یتاکن  تاهوجو و  باـب  نیا  رد  رورـس  نآ  لاـعفا  زا  کـی  ره  يارب 

قفاوم يراب  دیامن  عوجر  باتک  ود  نآ  هب  دـهاوخ  هک  ره  ددرگ  یم  نایعیـش  کشا  نایرج  بلق و  شزوس  اشنم  هوجو  نیا  هب  رکذـت 
نآ رد  دش  دنلب  رورس  نا  هداوناخ  زا  هلان  هحیـص و  يادص  دیدرگ و  بلاغ  نایملاع  رورـس  نآ  رب  فعـض  نامز  نآ  رد  قباس  تیاور 
ياپ اب  زین  نومام  دـندمآ و  نایملاع  رورـس  نآ  لزنم  هب  ار  نانک  نویـش  هلان و  هیرگ و  اـب  هنهرب و  ياـپ  نوماـم  ناـنز  نارینک و  ناـمز 

رب عطقنی  ـال  کـشا  دومن و  یم  یباـت  یب  هیرگ و  دوب و  هتفرگ  تسد  هب  ار  دوـخ  سحن  شیر  دـیدرگ و  رورـس  نا  هناـخ  دراو  هنهرب 
دـمآ و دوخ  هب  رورـس  نآ  تقو  نآ  رد  دومن  یم  يراز  هحون و  داتـسیا و  رورـس  نآ  كراـبم  رـس  يـالاب  رد  دوب و  ناور  وا  تروص 

ایآ تسا  رتگرزب  نم  رب  تبیـصم  ود  نیا  زا  کـی  مادـک  مناد  یمن  مدیـس  ـالوم و  یغا  دومن  ضرع  نوماـم  دوشگ  ار  كراـبم  مشچ 
هدومن دیهش  ما و  هداد  رهز  ار  امـش  نم  هک  دننز  یم  نم  رب  مدرم  هک  یتمهت  ای  يور  یم  متـسد  زا  هک  يراوگرزب  امـش  لثم  تقرافم 

وا رمع  وت و  رمع  هک  اریز  امن  كولـس  وکین  داوج  ترـضح  مدنزرف  اب  نم  زا  دـعب  نومام  يا  تفگ  دومرف و  يرظن  وا  هب  ترـضح  ما 
زا دعب  هک  دراد  نیا  يور  زا  دور  یم  ایند  زا  هک  سک  ره  هعیـش  يا  دـندرک  عمج  مه  هب  ار  دوخ  هبابـس  تشگنا  ود  ره  تسا و  نینچ 

دوخ رامیب  لیلع  دنزرف  شرافـس  رد  نیمولظملا  دیـس  ایآ  دیامن  یم  ار  ناشیا  شرافـس  دیامنن و  تناها  تیذا و  یـسک  شدالوا  هب  وا 
رورـس نآ  هعماج  لغ  رب  هزین  يالاب  زا  شکرابم  مشچ  هک  یتقو  رورـس  نآ  رب  تشذگ  یم  هچ  ایآ  دومرف و  هک  هب  ار  نیدجاسلا  دیس 
بانج ایلع  دوخ  هناد  زان  لفط  هدهاشم  دوب و  يراج  رورـس  نآ  ياهگر  زا  نوخ  هک  یمـسق  هب  داتفا  یم  دندوب  هدومن  نآ  هب  دیقم  ار 

حور تشذـگ  بش  نآ  زا  یـضعب  نوچ  قباس  تیاور  قفاوم  يراـب  دـنیامن  یم  رازآ  تیذا و  هچ  ار  همولظم  نآ  هک  دومن  یم  هنیکس 
هیرگ هب  ار  اهادص  دندش و  عمج  رورـس  نآ  هناخ  رد  هب  مدرم  دـش  حبـص  هک  نیمه  دومن  زاورپ  سدـق  نایـشآ  هب  رورـس  نآ  كرابم 

دندومن و دنلب  هیرگ  هب  ار  اهادص  دش و  رایـسب  مدرم  نایم  رد  وگتفگ  دومن و  دیهـش  ار  رورـس  نیا  نومام  دنتفگ  یم  دندومن و  دـنلب 
نب دمحم  دیسرت و  مدرم  عامتجا  موجه و  زا  نومام  دش و  رایسب  مدرم  نایم  رد  وگتفگ  دومن و  دیهش  ار  رورس  نیا  نومام  دنتفگ  یم 

فیرشت نوریب  زورما  ع )  ) اضر ماما  ترضح  هک  وگب  امن و  قرفتم  ار  مدرم  ورب و  تفگ  وا  هب  نومام  دوب  رورس  نآ  يومع  هک  رفعج 
دنشاب یم  لاح  دب  دنروآ و  یمن 
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دندومن و نفد  دـنداد و  لسغ  ار  رورـس  نآ  بش  رد  دـندش و  هدـنکارپ  دومن و  قرفتم  ار  مدرم  دـمآ و  نوریب  رفعج  نی  دـمحم  سپ 
اب ار  رفعج  نبا  دمحم  تشاد و  ناهنپ  ار  ترـضح  نآ  تافو  زور  کی  بش و  کی  دـیلپ  نومام  دـیفم  خیـش  زا  لوقنم  تیاور  قفاوم 

هودـنا تسیرگ و  رایـسب  دومن و  راهظا  ناشیا  هب  ار  ترـضح  نا  تافو  ربخ  دـیبلط و  دـندوب  هارمه  وا  اب  هک  بلاـط  یبا  لا  زا  یعمج 
وا هب  ام  یبیسآ ز  هک  دیشاب  هاوگ  تفگ  دومن و  ناشیا  هب  ار  ترضح  نآ  فیرـش  ندب  دروآ و  ترـضح  نآ  دزن  هب  ار  ناشیا  دومن و 

هثداـح رورـس  نآ  رب  هک  تسا  نیا  نآ  هدومن و  لـقن  رگید  قـیرط  هب  ار  رورـس  نآ  تداهـش  هقیرط  نوـیع  تیاور  قـفاوم  هدیـسرن و 
دصق نومام  یتیاور  هب  دندومن و  دصق  ار  رورـس  نآ  دمآ و  رورـس  نآ  لزنم  هب  دش و  راوس  نومام  دندومن  دصق  هدارا  دش و  ضراع 

دوخ مالغ  هب  نوعلم  نآ  سپ  دوب  ناتـسوب  نآ  رد  رانا  ياهتخرد  دوب و  یناتـسب  دندوب  رورـس  نآ  هک  هناخ  رد  تخادنا و  ریخات  هب  ار 
دوب و هتفرگن  ار  دوخ  ياهنخان  یقش  نآ  رما  هب  هدوب و  وا  صاوخ  زا  هک  یـصخش  نا  هب  دومن  رما  نومام  سپ  روایب  رانا  نیا  زا  تفگ 

ناتـسب نآ  زا  رانا  دنچ  هک  دوب  هتـسشن  ار  دوخ  ياهتـسد  دوب و  هدومن  ریمخ  دوخ  تسد  ود  هب  هک  دوب  يدنه  رمت  هب  هیبش  هک  يرهز 
دوخ تسد  هب  ار  رانا  ياهناد  نآ  هک  دومن  رما  سپ  امن  هناد  یماج  نایم  رد  ترـضح  يارب  ار  اـهنیا  تفگ  دروآ  نوچ  رواـیب  نیچب و 

نآ دـیئامن  لوانت  راـنا  بآ  نیا  زا  هک  درک  ضرع  رورـس  نآ  هب  تفرگ و  دوخ  تسد  هب  ار  راـنا  بآ  ماـجنا  نوعلم  نآ  سپ  درـشفیب 
رد یئامن  لوانت  دـیاب  هک  ادـخ  هب  مسق  هن  ینعی  یترـضح  هب  الا  هللاو  دومن ال  ضرع  نوعلم  نآ  دـیور  نوریب  امـش  ات  دومرف  ترـضح 

یقـش نآ  زج  هب  رورـس  نآ  سپ  مدومن  یم  لوانت  وت  اب  هنیآ  ره  دوش  نم  هدعم  تبوطر  ثعاب  هک  دوبن  نآ  فوخ  رگا  نم و  روضح 
هاجنپ رهز  تدش  زا  مولظم  نآ  دندوب  هدرواین  اج  هب  ار  رصع  زامن  زونه  دش و  نوریب  نومام  دومن و  لوانت  رانا  بآ  نآ  زا  قشاق  دنچ 

ربخ نوچ  دروآ و  ریز  هب  ار  رورس  نآ  ياعما  اشحا و  لتاق  رهز  نآ  نیکابلا  زنک  تیاور  قفاوم  دنداتفا و  نیمز  رب  دنتساوخرب و  هبترم 
ندب رد  رهز  نآ  بش  نآ  رد  نویع  تیاور  قفاوم  تسعفان و  امش  يارب  شعفد  هک  تسیا  هدام  نیا  هک  داد  ماغیپ  دیـسر  نوعلم  نا  هب 

یف متنک  وک  لق  دوب  نیا  ترـضح  نآ  مالک  رخآ  دومن و  زاورپ  سدـق  هنایـشآ  هب  شفیرـش  حور  دومن و  ریثات  تدـش  هب  مولظم  ماما 
رد نامولظم  رورـس  نادیهـش و  ياقآ  هعیـش  يا  ًارودـقم  ًاردـق  هللا  رما  ناک  مهعجاصم و  یلا  لـتقلا  مهیلع  بتک  نیذـلا  زربلا  مکتویب 

ناهد رد  ار  دوخ  هدیکشخ  شطع  زا  نابز  یماک  هنشت  باهتلا  شطع و  زوس  زا  لوا  دوب  مالک  هس  شنخـس  رخآ  اروشاع  زور  رـصع 
هناسل كولب  قمر  رخاب  ناک  تسا و  مسق  نیا  هب  ثیدح  ظفل  دومن و  یم  بلط  ایقـشا  نآ  زا  یبا  تبرـش  کی  دـیئاوخ و  یم  كرابم 

رگج شطع  بابـسا  دورو  زا  ایوگ  هک  دوب  هدیـسر  تیاهن  هب  نامولظم  رورـس  نآ  یگنـشت  ناـمز  نآ  رد  ءاـملا  بلطی  شطعلا و  نم 
اوغ یبرک  دوش  یم  یگنـشت  ثعاب  زیچ  دنچ  دوش  یم  مولعم  هبرجت  ابطا و  بتک  زا  هچنآ  هک  اریز  هدش  شتآ  زا  هعطق  لثم  شکرابم 

رارـشا و هقارف  اب  ملکت  رایـسب و  رابغ  درگ و  نخـس  ریثات  مدع  نحب و  ود  رد  دورو  ندب  زا  نوخ  ندش  يراج  ادعاب  راز  راک  شالت و 
ینابر مولع  همـشچرس  نآ  رب  شطع  بابـسا  عیمج  اروشاع  زور  رد  هآ  هآ  هانـسح  زا  رود  نانخـس  ندینـش  بآ  ندید  رایـسب  يرادیب 

زا ببـس  کی  هاگره  هک  تسا  حـضاو  رهاظ و  ینعم  نیا  دوب و  هدیـسر  لامک  هبترم  هب  رورـس  نآ  یماک  هنـشت  دوب و  هدـیدرگ  عمج 
یم رت  نوزفا  وا  یگنشت  رگید  یببس  دورو  رد  رت و  هنشت  رگید  ببـس  دورو  رد  دوش و  یم  هنـشت  دوش  دراویـسک  رب  یگنـشت  بابـسا 

دوش
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نهآ هعطق  لثم  دوش  شتآ  زا  هعطق  لثم  شرگج  ایوگ  شطع  ترارح  بات  زا  دوش  دراو  وا  رب  شطع  بابـسا  عیمج  هاگره  هکنیا  ات 
ملاع و همه  ناـج  هآ  هآ  دوش  یم  شتآ  زا  هعطق  لـثم  راـن  ياـه  هلعـش  رایـسب و  ثکم  زا  دوش  هدراذـگ  شتآ  هروک  رد  هاـگ  ره  هک 
رس نآ  رب  یگنشت  بابسا  نانچ  نیرخآ  سفن  نآ  رد  هک  ددرگ  ناشطع  مولظم  نآ  هدرمژپ  ياهبل  هدیکشخ و  رگج  يادف  هب  نایملاع 

هعیش يا  دوب  هداتفا  داسف  نوک و  ملاع  رد  شتآ  نابل  هنشت  رورس  نآ  شطع  شتآ  باهتلا  زا  هک  دوب  هدش  عمتجم  ینابر  مولع  همشچ 
قف بئاصملا  اهدنع  رغـصت  هبیـصمب  باصی  اذه  كدـلو  لیئربج  لاق  داد  ربخ  ع )  ) هللا یفـص  مدآ  هب  لیئربج  ترـضح  ار  بلطم  نیا 
هلقا هاشطع و  او  لوقب  وه  مدآ و  ای  دـیرت  ول  نیعم و  رـصان و ال  هل  سیل  دـیرف  ًادـیحو  ًابیرغ  اناشطع و  لتقی  لاق  یهام  یخا و  ای  مدآ 
شتآ باـت  زا  رورـس  نآ  ياوق  هک  دراد  لاـمتحا  ثیدـحدلا و  رخآ  یلا  ناخدـلاک  ءامـسلا  نیب  هنیب و  شطعلا  لوحی  یتـح  هارـصان 
يزیچ ود  ندـش  لـیاح  ببـس  هب  هچناـنچ  دـنیبن  ار  يزیچ  هک  دوب  مک  ناـنچ  وا  مشچ  رون  دوـش و  تکرح  سحیب و  ردـق  نآ  شطع 

هنایم دوش  لیاح  دیآ و  رد  ناجیه  هب  شطع  هک  دیامرفب  هارـصان  هلفاو  هاشطعاو و  ردقنیا  رورـس  نآ  هک  دراد  لامتحا  دوشن و  مولعم 
دراو تایاور  زا  یضعب  رد  دیامن  یم  شطع  ثادحا  رایـسب  ملکت  ینعم  نیاربانب  دوش و  یم  لیاح  دود  هچنانچ  نامـسآ  رورـس و  نآ 

اذا دومرف  نادودرم  نآ  هب  تجح  مامتا  باب  زا  ناشطع  دیس  نآ  دش  ممصم  روس  نآ  لتق  دصق  هب  نوعلم  رمش  هک  یتقو  رد  هک  هدش 
هصغ و دـعب  هصغ  توملا  قوذـت  ءاملا و  قوذـت  ام  هللا  تاهیه و  تاهیه  رمـشلا  لاقف  ئاملا  نم  هبرـش  یتقـساف  یلتق  نم  دـبال  ناـک 

لاح نیا  دوجو  اب  هک  دوش  رورس  نآ  هدیکشخ  ياهبل  يادف  هب  نایملاع  ملاع و  عیمج  ناج  هآ  ها  ثیدحلا  رخآ  یلا  هعرج  دعب  هعرج 
نوخ كاخ و  ياهتـسد  دومن و  یم  تاجانم  لالجلاوذ  رداق  هاگرد  هب  لاح  نآ  رد  یناث  هبترم  دوب  نارـصقم  ناراـکهانگ و  رکف  رد 

ار و مناردارب  ارم و  دالوا  ار و  مناج  مدومن  افو  دوخ  هدـعو  هب  نم  یهلا  درک  ضرع  هدومن  دـنلب  لاعتم  رداق  هاـگرد  هب  ار  دوخ  هدولآ 
ادن تقو  نآ  رد  دومن  یهاوخ  افو  دوخ  هدعو  هب  مه  وت  مدومن  لذب  وت  ياضر  هار  رد  ار  ملایع  بانجا و  باحـصا و  ناگداز و  ردارب 

هب دومن و  میهاوخ  اـفو  دوخ  هدـعو  هب  زین  اـم  هک  راد  شوخ  لد  نیـسح  يا  هک  دیـسر  رد  قلطم  دوبعم  قـح و  رب  دـنوادخ  بناـج  زا 
ثیداحا یـضعب  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  يوش و  یـضار  وت  هک  میئامن  تشهب  لخاد  وت  ببـس  هب  ار  هعیـش  ناراک  هاـنگ  زا  يردـق 

تـشهب لخاد  رورـس  نآ  تعافـش  هب  فص  هن  دون و  دصهن و  دنوش  یم  فص  رازه  تمایق  زور  رد  ص )  ) ربمغیپ تما  هک  هدش  دراو 
ار ادخ  تنم  ار  ندش  نابرق  میدرک  هدعو  رگ  يرهوجلا  لاق  ام  معن  يدـه و  همئا  یقاب  تعافـش  هب  رگید  فص  کی  دـش و  دـنهاوخ 

زور رد  تسا  وت  اب  تسود  یک  نادزی  شرع  زا  یئآ  دـندمآ  نابحم  مرج  میاهبنوخ  رد  دومرف  هدـعو  مه  دـنوادخ  اـما  ناـبرق  میتشک 
نآ رد  ناشطع  رورس  نآ  يراب  کنیا  تسلهـس و  گرم  ار  وت  نونکا  توملا  بلاط  نالا  دومرف  ناوضر  باوبا  خزود  حاتفم  رـشحم 

قلخلا تکرت  مالک ص4  نم  .دوب  نیا  ترـضح  نآ  تاجانم  تارقف  زا  یـضعب  ایوگ  هدوب و  نانم  دنوادخ  اب  تاجانم  لوغـشم  تقو 
میتی وت و  ياوه  رد  مدـنکرب  وت  ریغ  زا  لد  وت و  تبحم  رد  مدومن  كرت  ار  وت  ياوام  ینعی  اکارا  یکل  لایعلا  تمتیا  اـکاوه و  یفارط 

هار رد  هاـگره  اـکاوس و  یلا  داؤفلا  نح  اـمل  ًاـبر  بحلا  یف  ینتعطق  ولف  وت  لـصو  هب  ندـید  تهج  هب  ار  دوخ  لاـیع  لاـفطا و  مدومن 
يرگید هب  ددرگن و  غراف  وت  یتسود  زا  ملد  هک  دوش  هراپ  هراپ  وت  یتسود  هار  رد  مندب  دهد و  ور  الب  درد و  رازه  دص  ارم  وت  تبحم 
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(1) و دندومرف عنم  مایخ  بناج  هب  نتفر  زا  ار  ناـشیا  هک  ناودـع  هقرف  نآ  هب  دوب  ناـشطع  رورـس  نآ  مـالک  میـس  هبترم  دـیامنن  لـیم 
زا یعمج  اـب  نوعلم  رمـش  دومن  یم  نارفاـک  نآ  هب  هلتاـقم  ناـشطع  مولظم  نآ  هک  یتـقو  رد  هک  تسنآ  زوس  رگج  هعقاو  نیا  تیفیک 

تیاور قفاوم  دیدن و  ار  دوخ  مرح  مایخ  رورس  نآ  هک  دندش  لیاح  رورس  نآ  مرح  مایخ  نامولظم و  رورس  نآ  دزن  هب  ناودع  رکـشل 
ات دـیروایب  شتآ  تفگ  درب و  ورف  همیخ  هب  ار  دوخ  سحن  هزین  هدـیناسر و  رهطم  مرح  ماـیخ  هب  ار  دوخ  نوعلم  رمـش  هینیـسحلا  هفحت 

لها همیخ و  نآ  ینازوسب  یهاوخ  یم  وت  رمش  يا  دندومرف  دید  یش  نآ  زا  ار  یئایح  یب  رورـس  نآ  نوچ  منازوسب  ار  شلها  همیخ و 
نآ هدومن  خـیبوت  لمع  نیا  زا  ار  وا  دـمآ و  رمـش  دزن  هب  لاح  نآ  رد  سپ  دـینازوس  دـهاوخ  شبـضغ  شتآ  هب  ار  وت  دـنوادخ  ار  نآ 

دندـش هقرف  ود  ناودـع  رکـشل  هک  تسا  نیا  هدـش  لقن  هریغ  یثارم و  بتک  رثکا  رد  هک  یتیاور  نکیلو  تشگرب  دومن و  اـیح  نوعلم 
لیاح مرح  لها  رورس و  نآ  هنایم  دندومن و  هطاحا  ار  نامیا  هریاد  هطقن  نآ  فارطا  ماهسلا و  دینلاب و  هقرف  حامرلا و  فویسلاب و  هقرف 

زا رگا  هدش  هچ  امش  يراد  ایند  تریغ  دیرادن  نید  رگا  نایفسوبا  لآ  هعیش  ای  امـش  رب  ياو  هک  دندروآ  رب  دایرف  رورـس  نا  دندیدرگ 
هلتاقم امش  اب  نم  دندومرف  رورس  نآ  س )  ) همطاف دنزرف  يا  یئوگ  یم  هچ  هک  دروآ  رب  دایرف  نوعلم  رمش  سپ  دیشاب  یم  برع  هقرف 

نم مرح  زا  ار  دوخ  ناشکرس  نادرمتم و  دینک  عنم  سپ  تسین  یهانگ  يریـصقت و  نانز  رب  دیئامن  یم  هلتاقم  نم  اب  امـش  میامن و  یم 
یسفنب ینودصقا  موق  ای  دوب  نینچ  رورس  نآ  مالک  نومضم  هک  دیامرف  یم  مولعلارحب  هچنانچ  دوشن  نم  ضرعتم  یـسک  ما  هدنز  ات  و 
دیرادرب نم  مرح  زا  تسد  دیوش و  نم  لوغـشم  دیئایب و  نم  بناج  هب  موق  يا  ینعی  هحیاون  تحال  ینج و  ناحدق  یمرح و  اوکرتا  و 

نم رب  گرم  راثآ  هدش و  کیدزن  یناف  يایند  نیا  زا  نم  یتقو  موق  يا  منیبب  مناوت  یمن  ریگتسد  لیلذ و  ریـسا و  ار  دوخ  مرح  نم  هک 
گناب رکشل  یتاذ  تواقش  بلق  تواسق  نآ  اب  رمش  تقو  نآ  رد  سپ  همطاف  نبای  کلذ  کل  تفگ  نوعلم  رمش  هدش  ادیوه  رهاظ و 

رما هب  نامز  نآ  رد  هتخادنا  اه  هزین  اهریت و  تسوا و  یمیرک  وفک  وا  هک  دیریگب  ار  شدوخ  رود  دـیدرگرب و  درم  نیا  مرح  زا  هک  دز 
طیحم تشک  رفک  راگرپ  هچ  ملظ  هاپس  رعش  دندومن  هطاحا  هیکلاب  ار  نامیا  زکرم  نآ  فارطا  ناقفانم  نا  ناودع  رفک و  لیخ  رس  نآ 

تایح رد  هک  یمادام  موش  ناشطع  ماما  نآ  تریغ  يادـف  هک  يدامن  یم  ضرع  نالان  فلؤم  داتفا  نایم  رد  دـیحوت  هطقن  هچ  نیـسح 
بیرغ مولظم  نآ  رب  داد  يور  هچ  ایآ  دـنور  وا  مرح  مایخ  کیدزن  هب  رکـشل  هک  دـیامن  ینعم  نیا  هظحالم  تسناوت  یمن  دوب  يرهاظ 

كرابم تروص  بنیز  بانج  اـیلع  دـندومن  دراو  هدازمارح  نآ  سلجم  رد  ار  مراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  هک  داـیز  نبا  سلجم  رد 
رکذ تاجنلا  هنیفس  رخآ  رد  ماقم  نیا  رد  درسلد  تاملک  تشادن و  يرتاس  یـسابل و  هک  اریز  دیناشوپ  یم  دوخ  هماج  زیتس  اب  ار  دوخ 

نب یـسوم  لاوحا  هک  یتـیاور  رئازلا و  هفحت  رخآ  رد  یـسلجم  همـالع  موحرم  هک  یتـیاور  نآ  نوچ  دوش  عوجر  اـجنآ  رد  ما  هدوـمن 
زا لبق  مق  رد  رفعج  نب  یـسوم  تنب  اهنع  هللا  یـضر  همطاف  ترـضح  تافو  هک  دوش  یم  مولعم  دنا  هدومرف  داریا  مالـسلا  اهیلع  رفعج 
نآ نفد  تافو و  تیفیک  مق و  رهش  هب  ار  رورس  نآ  ندمآ  لیضفت  اذهل  هدش  عقاو  سوط  دابانـس  رد  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تداهش 

لمح هب  ددرگ و  عفر  دنتـشاد  باب  نیا  رد  ههبـش  هک  صاوخ  ماوع و  زا  یـضعب  رب  ات  میدومن  رکذ  هفیرـش  هخـسن  نیا  رد  ار  هرتذحم 
تیاور نینچ  مق  خـیاشم  زا  مق  رهـش  حدـم  ثیداحا  باب  رد  راونالا  راحب  زا  ملاـع  ءامـس  باـتک  رد  یـسلجم  موحرم  ار  تیفیک  نیا 

رد ار  اضر  ماما  ترضح  نومام  نوچ  هک  هدومن 
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نوریب رورـس  نآ  يوجتـسج  هب  هبیط  هنیدم  زا  ار  رورـس  نآ  رهاوخ  همطاف  دروآ  ورم  بناج  هب  هدومن و  نوریب  هنیدم  زا  تسیود  هنس 
ینعی خسارف  هرشع  لاق  مق  نیب  ینیب و  مک  دیسرپ  دوخ  مداخ  زا  سپ  دش  رامیب  دیـسر  هواس  رد  نوچ  کی و  تسیود و  لاس  رد  دمآ 

دندرب و مق  هب  ار  هرذحم  نآ  سپ  دیرب  مق  رهـش  هب  ارم  دومرف  تسا  خسرف  هد  درک  ضرع  مق  رهـش  نم و  نایم  تسا  تفاسم  ردق  هچ 
لآ هب  همطاف  ندـمآ  ربخ  نوچ  هک  تسا  نا  رت  حیحـص  هدومرف و  دـعب  هدومرف و  لالجا  لوزن  دعـس  نبا  جرزخ  نب  یـسوم  هناـخ  رد 
هقان راهم  جرزخ  نب  یسوم  دندمآ و  نوریب  همطاف  لابقتـسا  هب  ًاعیمج  دیـسر  دوب  دعـس  نبا  جرزخ  نب  یـسوم  ناشیا  سیئر  هک  دعس 

هدزناش تدم  هرذحم  نآ  سپ  دروآ  دورف  دوخ  لزنم  هب  ار  هرذحم  نآ  هکنیا  ات  دیشک  یم  دوخ  لزنم  يوس  هب  دوب و  هتفرگ  ار  همطاف 
لیسغت و زا  دعب  جرزخ  نب  یسوم  ایند  نیا  زا  هرذحم  نآ  تلحر  زا  سپ  دومرف  تلحر  ایند  راد  زا  هکنیا  ات  درب  رـسب  وا  لزنم  رد  زور 

نیمز نآ  رد  تسفورعم  روهـشم و  لاح  هک  هرذـحم  نآ  دـقرم  دومن و  نفد  دوب  وا  هصاخ  کـلم  هک  ینیمز  رد  ار  هرذـحم  نآ  نیکت 
رتخد بنیز  بانج  ایلع  هک  ینامز  ات  دوب  مسق  نیمه  هب  داد و  بیترت  ای  روب  زا  یفقس  یقتم  نآ  هرذحم  نآ  دقرم  قوف  رد  دش و  عقاو 

نآ توف  زا  دعب  هک  هدومن  لقن  هر )  ) هیوباب نبا  زا  رگید  تیاور  رد  هداهن و  انب  ربق  وا  رونم  دـقرم  قرف  رب  ع )  ) داوج ترـضح  همرکم 
لمح لقن و  مارتحا  تزع و  هب  ار  هرذـحم  نآ  شعن  هدومن و  نفک  هداد و  لسغ  ار  هرذـحم  نآ  دـندومن و  تیعمج  مق  لـها  هرذـحم 

موحرم نکیلو  هدوب  مق  تاـغاب  زا  یکی  نـالب  اـب  هدـش  عومـسم  مق  لـها  نیرمعم  زا  هچنآ  هک  دـیوگ  فلؤم  نـالباب  يوس  هب  هدومن 
رفح ناکم  رد ن  یبادرـس  يراب و  تسا  نیمه  حـصا  هدومرف و  نالباب  هربقم  رفعج  نبا  یـسوم  لاوحا  رد  راونـالا  راـحب  رد  یـسلجم 

رمالا رخآ  دـش  دـیدپ  دـیامن  نفد  ار  هرذـحم  نآ  هکنیا  صوصخ  رد  ناشیا  نایم  رد  فالتخا  سپ  دوب  نابایب  هب  موسوم  هک  دـندومن 
هک دنتفر  نوچ  دیامن  نفد  ار  هرذحم  نآ  دوب  حلاص  یقتم و  رایسب  لصاو و  ناشیا و  مداخ  هک  یمان  رداق  هک  تفرگ  رارق  ناشیا  يار 

کیدزن نوچ  دندمآ و  لیجعت  هب  دندش و  ادیپ  راد  باقن  راوس  دوب و  راز  کی  رد  هک  ینابایب  بناج  زا  هاگان  دـنیامن  رـضاح  ار  رداق 
دندمآ و نوریب  دندومن و  نفد  ار  هرذحم  نآ  دندش و  بادرـس  لخاد  دندومن و  زامن  همطاف  رب  دـندش و  هدایپ  دندیـسر  همطاف  هزانج 

هناخ رد  لاح  هب  ات  دومن  یم  زامن  تدابع و  نآ  رد  هرذـحم  نآ  هک  یبارحم  هک  هدومرف  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  دـندش و  بئاـغ  رظن  زا 
نـس هک  دوش  یم  مولعم  دـندومن  يرداـپ  رب  در  یقارن  موـحرم  هک  همـالا  فیـس  تداـبع  زا  هچنآ  تسا و  دوـجوم  جرزخ  نب  یـسوم 

نب یسوم  ترضح  تافو  نامز  زا  هکنیا  هب  رظن  تسا  دیعب  رایسب  مالک  نیا  نکیلو  هدوب  لاس  تفه  ای  لاس  شش  هرذحم  نآ  فیرش 
نآ ریغ  یقارن  موحرم  هک  دوش  هتفگ  هاگره  هدیـشک و  لوط  تسا  لاس  تسیب  رب  هدایز  هک  يدیدم  تدم  هرذحم  نآ  تافو  ات  رفعج 

وهـس زا  میئوگب  هک  تسا  نیا  رتهب  درادن و  لامتحا  نیا  بات  موحرم  نآ  ترابع  تسا و  يدیعب  لامتحا  نیا  هدومن  هدارا  ار  هرذـحم 
دباتن وا  دقرم  رب  باتفآ  هک  دشاب  نیا  تهج  هب  دنداد  بیترت  هرذحم  نآ  دقرم  تهج  هب  هک  یفقـس  نآ  دـیاش  هعیـش  يا  تسا  بتاک 

هراپ هراپ  ندب  هک  دومن  هدهاشم  دش و  هاگلتق  دراو  هک  یتقو  رد  بنیز  ترضح  بعت  خبر و  نیرق  بانج  ایلع  رادغاد  لد  زا  ياو  يا 
يا دروآ  هیاس  هب  باتفآ  زا  ای  دزاس  روتـسم  اهرظن  زا  ار  هراپ  هراپ  ندب  نآ  هک  دوبن  یـسک  دوب و  هداتفا  نایرع  نابایب  نآ  رد  شردارب 

تسناوتن تشادن و  نیا  تردق  بئاصملا  ما  بنیز  نکیلو  داهن  انب  هرذحم  نآ  دقرم  يور  رب  هبق  داوج  ترضح  رتخد  بنیز  نآ  هعیش 
ردارب هراپ  هراپ  دسج  رب  یسابل 
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هک نیمه  هک  تسا  بحتـسم  يوبن  تعیرـش  رد  هک  اریز  دزاس  روتـسم  ار  هدولآ  نوخ  كاخ و  هراپ  هراپ  دـسج  نآ  دـناشوپب و  دوخ 
هب دحا  رد  ار  هزمح  شعن  يوبن  ترضح  هچنانچ  دنیامن  روتـسم  يرتاس  یـسابل و  رد  ار  وا  ندب  دیامن  تقرافم  رـضتحم  ندب  زا  حور 
نآ رد  يراب  دـشاب  روتـسم  وا  ياضعا  مامت  هک  دومن  روتـسم  هایگ  هب  ار  وا  ياهاپ  دوب  اسران  ادر  نوچ  دیـشوپ و  دوخ  كراـبم  يادر 
رب هشیمه  ینعی  امئاد  اقفرم  ناک  دوب و  داوج  نب  یسوم  دش  مق  رهش  هب  دراو  يوضر  تاداس  زا  هک  یسک  لوا  هک  هدومرف  لقن  باتک 

سدقم روهـشم  ردقلا  لیلج  تاداس  رثکا  دنیوگ و  عقربم  یـسوم  ار  وا  تهج  نیا  زا  هک  دـیوگ  فلؤم  دوب  هدـنکفا  باقن  دوخ  يور 
رگید تایالو  دزی و  نادمه و  لیلج  تاداس  زا  یعمج  و  ع )  ) اضر ماما  ترضح  راثآ  ضیف  راکرس  رظان  هلیلج  هلـسلس  امیـس  يوضر 
نوریب رهـش  نآ  زا  ار  وا  دـندوب  مق  رد  هک  یبارعا  مق  هب  رورـس  نآ  دورو  زا  دـعب  قباـس  تیاور  قـفاوم  يراـب  دـنبوسنم  رورـس  نآ  هب 

هب دوخ  لام  زا  یتعارز  هناخ و  دندروآ و  مق  هب  ار  وا  ًایناث  دـندومن و  یهاوخ  ترذـعم  دـنتفر و  وا  دزن  هب  هدـش  مدان  دـعب  دـندومن و 
دعب سپ  تشذگ  یم  وا  شاعم  یئوکین  تعـسو و  هب  دندیرخ و  دوخ  لام  زا  وا  تهج  هب  هعرزم  هیرق و  دنچ  هکلب  دندیرخ  وا  تهج 

ات دـندوب  وا  دزن  رد  دـندمآ و  مق  رهـش  هب  دـندوب  داوج  ترـضح  نآ  رتخد  هنومیم  دـمحم و  ما  بنیز و  هک  رورـس  نآ  رهاوخ  نآ  زا 
بـش رد  عقرم  یـسوم  تاـفو  دـنتخاس و  نوفدـم  همطاـف  ترـضح  رهطم  رونم  دـقرم  دزن  رد  توـف  زا  دـعب  ار  ناـشیا  تاـفو و  ناـمز 
ردقلا لیلج  تاداس  تسفورعم و  مق  رهش  رد  وا  دقرم  دش و  عقاو  شش  دون و  تسیود و  لاس  رد  لوالا  عیبر  رهـش  متـشه  هبنـشراهچ 

زا دـعب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تالاوحا  نوچ  هک  دـیوگ  فلوم  همـالک  یهتنا  دـننوفدم  هکراـبم  هدـلب  نآ  رد  زـسین  رایـسب  يوضر 
هار و ضرع  رد  رورس  نآ  تازجعم  زا  هراپ  هبترم و  ود  ناسارخ  هب  ترضح  نآ  ندمآ  قیرط  مظاک و  یـسوم  ماما  ترـضح  تداهش 

نیثدحم نیب  هک  هربتعم  بتک  زا  کی  چیه  رد  لاح  هب  ات  دوب و  بیجع  بیرغ و  رایسب  هک  رورـس  نآ  تداهـش  تیفیک  سوط و  رهش 
رد رورس  نا  ترایز  هب  زیربت  زا  یضعب  زاریـش و  زا  یناحور  ءالخا  اقدصا و  زا  یـضعب  ناوا  نیاد  مدوب  هدروخن  رب  دراد  راهـشا  هعیش 

هللادـبع یبا  نا  يوار  عماج و  هک  دنتـشاد  مسق  نیا  هب  رورـس  نآ  لاوحا  رد  هخـسن  کی  ره  دـندش و  باـی  فرـش  نیرق  ضیف  ضرا 
ار نآ  لمجم  اذهل  دوب  جهن  کی  رب  هخـسن  دنارد و  هیتآ  هبیرغ  ثیداحا  رابخا و  دوب و  یبلک  بیاس  نب  ماشه  رذنم  یبا  دج  يدقاولا 

راهتـشا و  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  تداهـش  زا  دعب  هک  دوب  روطـسم  نینچ  هخـسن  نآ  رد  هک  نادب  مدومن  زاربا  هفیرـش  هخـسن  نیا  رد 
لود بابرا  تاضق و  ارما و  رز  ار و  بانج  نآ  ندش  عیطم  تامارک و  تازجعم و  ناهرب و  ملع و  لضف و  هب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح 

رد ار  رورـس  نآ  دوش  نوریب  وا  تسد  زا  تنطلـس  رما  دـنروشب و  وا  رب  مدرم  اداـبم  هک  دیـسرت  نوراـه  باون  باـجح و  رکاـسع و  و 
رد نینچ  مه  ترضح  نآ  دوب و  هدومن  سوبحم  سلجم  نآ  رد  ار  شراوگرزب  ردپ  هچنانچ  دومن  سوبحم  کهاش  نب  يدنـس  سبح 
هک تسا  نیا  تسا  روطـسم  سلاجملا  تنیز  رد  هچنآ  دومن و  تافو  ناـسارخ  هب  نوراـه  هک  یناـمز  اـت  دـندوب  سوبحم  سلجم  نآ 

یلاو نوراه  بناج  زا  هک  ار  ناماه  نب  یسیع  نب  یلع  هکمارب  لآ  هک  دوب  نیا  هطـساو  هب  لوا  هعفد  دمآ  ناسارخ  هب  هبترم  ود  نوراه 
ضرغ زا  نخـس  نیا  هک  دیمهف  نوچ  دمآ و  ناسارخ  هب  وا  عفد  تهج  هب  نوراه  دندومن  بوسنم  نایـصع  ینامرفان و  هب  دوب  ناسارخ 

دوب یـسیع  نب  یلع  ببـس  هب  زین  دوخ  رمع  رخآ  رد  رگید  راب  دومن و  تعجارم  هدومن  ضوقنم  وا  هب  ایناث  ار  ناـسارخ  تموکح  هدوب 
ناسارخ رد  یسیع  نب  یلع  هک  دنتفگ  وا  هب  هک 
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رد هک  رایس  رـصن  نیـشب  نب  عفار  هب  دنا  هدمآ  گنت  نآ  يدعت  ملظ و  زا  ناسارخ  مدرم  هک  یمـسق  هب  دیامن  یم  رایـسب  يدعت  ملظ و 
ندـمآ مزع  رما  نیا  عفر  تهج  هب  دیـسر و  دیـشر  هب  ربـخ  نیا  هتـسویپ  دوـب  هدوـمن  ریخـست  ار  رهنلا  ءارواـم  هدرک و  جورخ  ناـسارخ 

دوخ ردارب  اـب  راـهنیز  هک  دومنن  تیـصو  هتـشاذگ و  دادـغب  رد  ار  نیما  دـمحم  دوخ  رـسپ  دوب  روجنر  تقو  نآ  رد  دوـمن و  ناـسارخ 
داـبآ دـسا  هویرک  زا  هک  ما  هدومن  امـش  نیب  اهرهـش  تاـیالو و  میـسقت  هک  یمـسق  هب  ینکن و  وا  تیـالو  رد  عـمط  ینکن و  تفلاـخم 

ار نومام  هاگنآ  تسین  مولعم  نم  لاح  لام  مور و  یم  ناـسارخ  هب  نم  یئاـمنن و  فلخت  دـشاب  نوماـم  زا  قرـشم  تیاـهن  اـت  نادـمه 
وا يرامیب  دیسر  يرب  نوچ  دومن و  ترفاسم  ناسارخ  فرط  هب  هتسهآ  هتسهآ  دوخ  داتسرف و  سک  رازه  تسیب  اب  همدقم  رد  دیبلط و 
زا تسا  یتلحم  نونکا  هک  نیوزق  ناتسرهش  مدرم  دیسر  نادمه  هب  نوراه  نوچ  هک  تسا  روطـسم  هدیزگ  خیرات  رد  تفای و  دادتـشا 

دنـشکب و ورای  دـنزاسب و  نآ  رویرف  رد  رگید  تالحم  ات  دومرفب  نوراه  دـندیناسر  وا  ترـضح  هب  تیاکـش  ناملید  تسد  زا  نیوزق 
هام نیعبس و  ثالث و  هنـس  رخالا  عیبر  ثلاث  هبنـش  بش  ناکم  نآ  رد  هتفر و  سوط  بناج  هب  نوراه  دندش  لوغـشم  ترامع  هب  نوچ 

تـسا روطـسم  رکذلا  قباس  هخـسن  رد  هچنآ  قفاوم  يراب  ندومن  نفد  تسا  اضر  ماما  دهـشم  نونکا  هک  اجنآ  رد  ار  وا  دومن و  تافو 
نآ میرکت  میظعت و  هدومن و  نوریب  سبح  زا  ار  رورـس  نآ  وا  دـش و  هدـیبز  نب  دـمحم  هب  تفالخ  رارقتـسا  هک  نوراـه  توف  زا  دـعب 
وا رب  تفالخ  دش و  بلاغ  وا  رب  نومام  هکنیا  زا  دعب  دومن  یم  رورس  نآ  تماما  هب  رارقا  شدوخ  تفالخ  تدم  رد  هدومن و  ترـضح 
نآ دوب و  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تیالو  هب  لیام  ناشیا  ياـهلد  نکیلو  دـندومن  یم  تعاـطا  وا  هب  هارکا  قیرط  هب  مدرم  تفرگ  رارق 
زا هناخ  رد  دوب  هدمآ  رب  رورس  نآ  بلط  رد  تشاد و  یقش  نآ  زا  هک  هعدخ  رکم و  ربکت و  رخبت و  ربجت و  ببـس  هب  نومام  زا  رورس 

ترضح نآ  ندومن  بلط  زا  نومام  هک  یتقو  ات  دندش  ناهنپ  دوخ  باحصا  زا  يرفن  دنچ  دوخ و  نایعیش  زا  یکی  اب  دادغب  ياه  هناخ 
هـس يزابخ  ناکد  زا  دمآ و  دادغب  رازاب  هب  هدیـشوپ  هنهک  ياهـسابل  هدومن و  سابل  رییغت  ترـضح  نآ  تقو  نآ  رد  سپ  دومن  فقوت 

هب دادغب  رازاب  زا  ناسرت  دیچیپ و  مه  رد  تخادنا و  اهنان  نایم  رد  تشاد  ؤلؤلت  ادـیوه و  وا  زا  شتآ  هک  یگنـس  هدـیرخ و  نان  صرق 
نآ هب  ترـضح  دراد  روبع  هدارا  هدومن  مدآ  زا  رپ  یتشک  یحالم  دید  دیـسر  دادـغب  طش  رانک  هب  نوچ  دومن و  هجوت  ناسارخ  بناج 
هک اریز  مبای  یم  فئاخ  ار  وت  درک  ضرع  حالم  نارذـگب  طش  نیا  زا  صاخـشا  نیا  اب  مه  ارم  هدـیرب  نب  دـیمح  اـی  دـندومرف  حـالم 

نیا دندومرف  ترضح  منارذگ  یم  طش  نیا  زا  ار  وت  یهد  یم  مهرد  هدزاود  هاگ  ره  دسانشن  ار  وت  یـسک  هک  یئامن  یم  راتفر  نینچ 
وت تمایق  زور  ددرگ و  دونشخ  وت  زا  مدج  هک  یهاوخ  یمن  ایآ  مرادن  يرانید  مهرد و  متسه و  امـش  ربمغیپ  تیب  لها  زا  نم  صخش 
نیا يور  رب  دوخ  یتیب  لها  زا  وت  هاگ  ره  دومن  ضرع  دومن و  مسبت  حالم  دیمح  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  منم  میامن و  تعافـش  ار 

دوجـس دـعب  دـندناوخ و  ياعد  دـندروآ و  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  رورـس  نآ  يراب  دومن  دـهاوخن  قرغ  ار  وت  بآ  امن و  روبع  بآ 
بآ يور  رب  هدرتسگ و  بآ  يور  رب  ار  دوخ  كرابم  گـنل  هدومن و  ـالاب  هدجـس  زا  رـس  دـعب  دـندناوخ و  یئاـعد  دوجـس  رد  هدومن 
دوخ راک  زا  دندرک و  یم  بجعت  دندومن و  یم  رظن  رورـس  نآ  هب  وا  باحـصا  حالم و  نآ  دومنن و  رت  ار  رورـس  نآ  بآ  دنتـسشن و 

رورس نآ  يراب  دندومنن  تمدخ  ترضح  نآ  هب  هک  ارچ  دش  نامیشپ 
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دوب و مرگ  رایسب  اوه  هک  دندیسر  ینابایب  هب  ات  هدومن  لحارم  یط  دندومرف و  ناسارخ  هدارا  دادغب  طش  زا  روبع  لحارم و  یط  زا  دعب 
دوب هدش  کشخ  تخرد  نآ  هتسکش و  تخرد  نآ  ياهخاش  عیمج  هک  دمآ  رورـس  نآ  رظن  هب  تخرد  هلـصا  کی  دوب  هدیبات  باتفآ 

دش مرخ  زبس و  رورس  نآ  زاجعا  هب  تخرد  نآ  سپ  دندش  زامن  هب  لوغشم  هتساوخرب  دعب  دنتـسشن و  تخرد  نآ  هیاس  هب  رورـس  نآ 
لیلهت و حیبست و  لوغشم  هداد  تخرد  نآ  هب  هیکت  ترـضح  نآ  زامن  زا  دعب  دش و  رتگرزب  لوا  زا  هدروآ و  رب  رمث  گرب و  خاش و  و 
هک دوب  هام  ود  نابـش  نآ  دـمآ و  دوخ  نادنفـسوگ  اب  ناکم  نآ  رد  ینابـش  هاـگان  سپ  دـندش  یلاـعت  يراـب  ترـضح  يراذـگ  راـک 

هدیسر رمث  هب  مرخ و  زبس و  نابایب  نآ  رد  هدش  کشخ  تخرد  هک  دومن  هدهاشم  نابـش  نوچ  سپ  دوب  هداتفین  نابایب  نآ  هب  شراذگ 
رورـس نآ  مدق  هب  ار  دوخ  هدش  نشور  نابایب  نآ  شکرابم  راسخر  رون  زا  هک  دید  داتفا  روربس  نآ  رب  شرظن  هاگان  سپ  دش  بجعتم 

وا هب  دـعب  دـندومرف و  نایب  ار  دوخ  بسح  بس و  مان و  رورـس  نآ  دـینک  یم  هچ  اجنیا  رد  دـیتسیک و  امـش  هک  درک  ضرع  دـنکفا و 
یمن رینـش  هک  مراد  یگنل  يرغال  زب  کی  نم  تسا و  مدرم  لاـم  زا  نادنفـسوگ  عیمج  هک  درک  ضرع  یعار  يراد  ریـش  اـیآ  دـنتفگ 

رس رب  كرابم  تسد  رورس  نآ  هدومن و  هطاحا  ار  زب  رورس  نآ  هدومرف  هب  یعار  روآ  نم  دزن  هب  ار  زب  نآ  هک  دندومرف  ترـضح  دهد 
رود شبویع  عیمج  رب  نآ  روفلا  یف  ترـضح  نآ  كراـبم  تسد  تکرب  هب  دندیـشک  وا  تروص  اـت  مد  زا  وا  يازجا  عـیمج  يور و  و 

نآ هب  ترضح  دش  يراج  ضرالا  هجو  رب  ناراب  ایوگ  هک  دش  يراج  شناتسپ  زا  نانچ  ریـش  دیدرگ و  ریـش  اب  ناوج و  نیمـس و  دش 
هب ریمخ  لثم  ار  گنـس  نآ  هتـشادرب و  نیمز  زا  یگنـس  كرابم  تسد  هب  رورـس  نآ  مرادـن  درک  ضرع  يراد  حدـق  دـندومرف  ناـبش 

افص و رد  زب  نآ  دش و  رپ  روفلا  یف  دنتـشاد  هاگن  زب  نآ  ياهناتـسپ  ریز  رد  ار  وا  دنتخاس و  یحدق  لثم  ار  وا  هدومن و  درگ  زیم  تسد 
لثم هزیر  گنـس  اهنآ  نایم  رد  دندروآ و  نوریب  نان  هدرگ  دنچ  رورـس  نآ  هک  دید  دومن  رظن  یعار  سپ  هدـیدرگ  وهآ  لثم  توارط 

يرابخ رونت  زا  دـندومرف  تسا  اجک  زا  شو  شتآ  گنـس  نیا  درک  ضرع  دوب  دـیدپ  نآ  زا  ران  هرمح  راـثآ  دیـشخرد و  یم  توقاـی 
لوانت ریـش  نآ  زا  ود  ره  رورـس  نآ  هب  ناشیا  دـندومن و  دروخ  ریـش  رد  ار  نان  رورـس  نآ  يراـب  مدراذـگ  اـهنان  نآ  ناـیم  رد  دادـغب 
هداتفا اجنآ  رد  یگنس  دنتساوخرب و  اج  زا  ترضح  ریخ  دومن  ضرع  يراد  یبآ  تبرش  ایآ  رماع  ای  دندومرف  نابش  نآ  هب  دعب  دندومن 

لثم گنس  نآ  زا  دندومن  یمالک  هب  ملکت  دندرب و  ورف  گنس  نآ  رد  ار  دوخ  تسار  تسد  ناتشگنا  دندمآ و  گنس  نآ  دزن  هب  دوب 
هدهاشم ار  هزجعم  نیا  رورس  نآ  زا  نابش  رماع  نوچ  هدش و  يرهن  هک  یمـسق  هب  يداونا  رد  دش  يراج  بآ  یـسوم  ترـضح  گنس 

یب مشچ  تافتلا  رظن  هب  هک  مراودیما  تسا  رون  یب  انیبان و  روک و  مسق  نیا  هب  یتدم  هدش و  انیبان  متسار  مشچ  هک  دومن  ضرع  دومن 
نآ دمآ و  رورـس  نآ  کیدزن  هب  سپ  رماع  يا  ایب  کیدزن  ینعی  ینم  ندا  رماع  ای  دـندومرف  ترـضح  دـیئامرف  رون  بجاص  ارم  يوس 
نآ هزجعم  زا  دنتخادنا  وا  مشچ  هب  كرابم  ناهد  بآ  دندومرف و  توالت  ار  رون  هیآ  دیمهفن و  وا  هک  دـندومن  یمالک  هب  ملکت  رورس 
رون هب  ار  ملایع  لزنم و  هناخ و  دـیوش و  امرف  فیرـشت  سوط  هب  هک  مراد  اـنمت  هک  درک  ضرع  نابـش  نآ  زا  دـعب  دـیدرگ  اـنیب  رورس 

تخرد نیا  ریز  رد  نم  هک  اریز  ورب  دوخ  لزنم  هب  وت  دهاد  ربخ  يازج  ار  وت  دنوادخ  دندومرف  ترـضح  دـیزاس  فرـشم  دوخ  مودـق 
مدرم هورگ  يا  هک  دروآ  رب  ادن  هدش و  ناور  سوط  بناج  هب  نابـش  سپ  هدومن  ردـقم  ادـخ  هک  یتقو  ات  میامن  یم  دـنوادخ  تدابع 

هدومرف اطع  هدژم  امش  هب  دنوادخ  هک  دیئایب 
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هرون لضاف  ماما  مکیداو  طسو  رمقلا  رون  یلع  ولعی  هرون  رصم  لا  نم  حابصملا  رهظ  دومن  اشنا  ار  راعـشا  نیا  دندش  عمج  مدرم  نوچ 
یلیل هجولا  يرمق  ابظلا  دـیج  یلع  فرطلا  روحا  ردـب  ردـبلا  اذا  ردـبلا  لمخی  يرولا  لک  یلع  نسحلاب  قاف  ریرجنلا  عاض  سمـشلاک 

قاف رـشبلا  یکزا  یطـصملا  لبـش  وه  لسرملا و  یکزا  راتخملا  هدج  رطح  نا  امل  نامـضعالا  لجمب  اعطاسا  ردـب  تلق  هازن  ول  رعـشلا 
نائظلا ثاو  الجاع  یعـس  ربلاب  هبح  رفظلا  یبر  هللا  هایح  هردق و  یلاعت  هللا  فرـش  رختفا  اموی  نیدجلا  یکزا  يرونا  لک  یلع  لضفلاب 

عنب ررضلا  اهنع و  مقسلا  لازا  اهدر و  ینیعر  یتاش  افـش  رهظ و  ثیغلا  نم  يداولا  اذک  هلـضف و  نم  مکتحود  تقر  وا  رجـشلا  نیب  ام 
دش غراف  رورس  نآ  حیادم  زا  نابش  رماع  نوچ  رفک  لیل  مجناصا و ال  ام  یقلاخ  یلص  هللا  هیلعن  مهنم  ءام  هنماناقس  هفک و  یف  هل  ءاملا 
نآ زا  هک  یتازجعم  عیمج  دـندومرف و  لالجا  لوزن  اهیکیدزن  نیا  رد  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هک  دـینادب  مدرم  يا  هک  دروآ  رب  دایرف 

ار ام  دنتفگ  نابـش  رماع  هب  شریزو  اب  دوب  سوط  یلاو  هک  رظن  هئدش  بجعت  رد  مدرم  دومن و  نایب  سوط  مدرم  يارب  دوب  هدید  رورس 
دمنتفاتش و نایملاع  رورس  نآ  تمدخ  هب  ناشیا  اب  هدومن  تباجا  رماع  میدرگ  فرـشم  شکرابم  مودق  هب  ات  ناسرب  رورـس  نآ  دزن  هب 

لاغتشا مدرم  ظعاوم  حیاصن و  تماما و  هب  دنوش و  امرف  فیرـشت  سوط  رهـش  هب  رورـس  نآ  هک  دندومن  اعدتـسا  یبای  فرـش  زا  دعب 
هب ار  نآ  هجو  دیشورفب و  نم  هب  دشاب  یم  سوط  رد  هک  یتارامع  اهلزنم و  اهناخ و  هک  یطرش  هب  میآ  یم  دندومرف  رورس  نآ  دنیامن 

لزانم كالما و  دوب  یلاو  هک  یـسوط  ورمع  نبا  هکردـم  بهو  نبرـصن  هعفد  لوا  دـندومن  لوبق  ناشیا  دـیریگب  نم  زا  نآ  فاعـضا 
هب هداد  وا  هب  هدروآ و  نوریب  زیناند  مهارد و  هدرب و  دوخ  زامن  ياج  ریز  هب  كرابم  تسد  رورس  نآ  تخورف و  رورس  نآ  هب  ار  دوخ 

طاسب ریز  نآ  رورـس  نآ  تخورف و  رورـس  هب ن  ار  دوخ  لزانم  كالما و  تشاد  مان  كراـبم  هک  وا  ریزو  نآ  زا  دـعب  اـهنآ و  ضوع 
نب نامثع  هکنیا  ات  دـندومن  یم  نینچ  دـندمآ و  یم  جوف  جوف  هدـش  رادربخ  سوط  مدرم  همه  داد و  ار  وا  كالما  هجو  دوخ  كرابم 

ترـضح هدومن و  نفد  زیناند  مهارد و  زا  ریطخ  یلام  مردپ  ناکم  نیا  رد  دومن  ضرع  دـمآ و  رورـس  نآ  تمدـخ  هب  یـسوط  ناورم 
ناکم نآ  زا  رورـس  نا  دعب  دندومن و  نینچ  مدرم  دنیامن  در  دـنروایب و  مدرم  دـندوب  هداد  كالما  ضوع  هب  لوپ  هچنآ  هک  دـندومرف 
ًاعیمج هدومن  نفد  یلام  یـسک  اجنیا  رد  ایآ  هک  دندروآ  رب  ادن  هدومن  شرف  ار  كرابم  طاسب  يرود و  ناکم  رد  دنتفر  دنتـساوخرب و 
دندوآ یم  نوریب  مهرد  رانید و  دوخ  طاسب  ریز  زا  ناکم  نآ  لثم  دنتسشن و  ناکم  نامه  رد  ترـضح  هللا  لوسر  نبای  دندرک  ضرع 
هدومن ضرع  نانم  هدـیزگرب  نآ  هب  مالک  نیا  هک  ناورم  نب  نامثع  اما  دـنداد  یم  سوط  ناـشیا  مدرم  هب  كـالما  هعیاـبم  ضوع  هب  و 

دومن رفح  هچ  ره  ار  ناکم  نآ  دندروآ و  گنلک  لیب و  رورـس  نآ  نتفر  زا  دعب  دـندومن  تکرح  ناکم  نآ  زا  ار  ترـضح  نآ  دوب و 
همرکا رگم  دـنتخورف  نمث  الع  اب  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  هنکم  ار  دوخ  لزاـنم  عیمج  سوط  لـها  يراـب  دـیدن  كاـخ  زج  هب  يزیچ 

دندومرف ترـضح  دـنهد  تکرح  سوط  رهـش  هب  هک  دنتـساوخ  ار  رورـس  نآ  مدرم  دـعب  تخورفن  يزیچ  دوخ  كالما  زا  هک  یـضاق 
رورس نآ  كرابم  ياپ  تسد و  سوط  مدرم  تسین  ناکم  نیا  هب  یجایتحا  ارم  الا  دیئایب و  ناکم  نیا  هب  دیتسه  نم  بلاط  امش  هاگره 

دـندوسآ و مدوخ  ياهباوخ  هب  بش  دـندومن  عوجر  دوخ  ياهناکم  لزانم و  هب  سوط  مدرم  نوچ  دـندومن و  تعجارم  دندیـسوب و  ار 
دندناوخ یئاعد  دوب و  هدیدرگ  زاین  زار و  تاجانم و  زامن و  لوغشم  اضر  ماما  ترضح  تشذگ  بش  نآ  زا  یفصن  نوچ 
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رهـش ياهناکم  اهناخ و  لزانم و  عیمج  رورـس  نآ  زاجعا  هب  تقو  نآ  رد  ام  بناـج  هب  اـیب  هک  دـندومن  سوط  رهـش  بناـج  هب  هراـشا 
یـضاق و همرکع  هناخ  ياوس  دش  رـضاح  ترـضح  نآ  دزن  رد  رهـش  نآ  عیمج  دندش و  ناور  سومـشلا  سمـش  نآ  بناج  هب  سوط 

كاخ نآ  دندید و  رورـس  نآ  دزن  هب  ار  دوخ  سوط  مدرم  دش  نشور  حبـص  نوچ  دـندش و  رـضاح  همه  دوب  رهـش  نآ  رد  هک  هراسم 
قیرط هب  رورـس  نآ  تمدـخ  هب  تقو  نآ  رد  دوـب  هدـماین  بش  هک  هزاـنم  هک  دـنادید  نآ  زا  رت  بیرغ  دـندومن و  هدـهاشم  ار  بیریغ 
بانج نآ  دومن  مالس  ترـضح  نآ  رب  حیـصف  نابز  هب  هداتـسیا و  رورـس  نآ  يور  شیپ  هب  ات  دش  ناور  هدش  ینحنم  میرکت  میظعت و 

رهش اب  هدمآ و  ام  دزن  هب  لاح  ارچ  دندومرف  دعب  وو  ریگب  رارق  عضوم  نیا  رد  تسیاب و  هکرابم  ای  هک  دندومرف  وا  هب  مالـس  در  زا  سپ 
سوط نوچ  نم  يالوم  اقآ و  يا  هک  دومن  ضرع  دمآ و  رد  نابز  هب  رورـس  نآ  زاجعا  هب  هرانم  نآ  يدماین  بش  رد  شالها  سوط و 

یتدایز تهج  هب  نشور  زور  رد  نم  دیدرگن  علطم  یـسک  ناشیا  ندـمآ  قیرط  زا  دـندوب و  باوخ  رد  مدرم  دـندمآ و  بش  شلها  و 
نبرـضن تقو  نآ  رد  ددرگ  فعاضم  امـش  قح  رد  ناشیا  داقتعا  هدید  نیعلا  يارب  ارم  ریـس  مدرم  هک  مدمآ  وت  زاجعا  لضف و  ردـق و 

هب همه  هک  دـنامن  یقاب  يزیچ  سوط  رهـش  زا  یـضاق  همرکع  تیب  ياوس  يراب  دومن  اـشنا  رورـس  نآ  حدـم  رد  يدـنچ  راعـشا  بهو 
نآ درادن و  ینکس  اجنیا  رد  یسک  تسبارخ و  نامز  نیا  هب  ات  ناکم  نآ  هک  هدومن  لقن  هخسن  نآ  رد  دنتخانش و  رورس  نآ  لابقتـسا 
نآ بقانم  لیاضف و  هکنیا  ات  دنتخومآ  یم  مانا  هفیاط  هب  مالسا  عیارـش  ماکحا و  یتسرپ و  ادخ  قیرط  دندوب و  یتدم  سوط  رد  رورس 

رورس نآ  تمدخ  هب  دادغب  زا  دش  علطم  سوط  رد  رورـس  نآ  ندوب  زا  نومام  نوچ  دیدرگ  رـشتنم  اهتیالو  اهرهـش و  عیمج  رد  رورس 
نومام زا  ترضح  نآ  نکیلو  دومن  یم  رورس  نآ  هب  صالخا  یکچوک و  راهظا  دوب و  رورس  نآ  تمدخ  رد  سوط  رد  یتدم  دمآ و 

ملاعم دندوب  سوط  رد  هک  تاقوا  عیمج  رورس  نآ  هک  هدومن  تیاور  حور  نب  نسح  نب  یسیع  نب  یلع  زا  هخسن  نآرد  دوب و  فئاخ 
دندوب وا  عیطم  همه  مدرم  دنتشاد و  لاغتشا  تدابع  هب  اهبش  رد  دنتشاد و  هزور  ار  اه  هزور  دنتخومآ  یم  مدرم  هب  يوبن  ماکحا  نید و 
ناـشیا زا  امـش  يارب  زا  هدومن  عمج  ار  مدرم  هک  مراد  هدارا  نم  هللا  لوسر  نباـی  درک  ضرع  دـمآ و  رورـس  نآ  دزن  هب  يزور  نوماـم 

هب يرتراوازـس  یمـشاب و  یم  ادخ  لوسر  دنزرف  وت  هک  اریز  دوش  رکذ  امـش  فیرـش  مان  دـجاسم  لفاحم و  ربانم و  رد  مریگب و  تعیب 
تفالخ لوبق  زج  هب  هراچ  دومن  ضرع  نومام  راذگو  او  دوخ  لاح  هب  ارم  تسین  تفالخ  رد  یتجاح  ارم  دـندومرف  ترـضح  تفالخ 
نوریب سوط  زا  ناسرت  رورـس  نآ  دـیدرگ  بش  هک  نیمه  يراب  دومن  مهاوخ  كاله  ار  وت  الاو  رما  نیا  رد  ارم  اـمن  تعاـطا  يرادـن 
تیاکش دندومن و  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  لد  لدرد  دندمآ و  يوبن  ترضح  دوخ  دج  هضور  رـس  رب  دندمآ و  هنیدم  بناج  هب  هدش 

نآ دندرک و  نایب  رورـس  نآ  تمدـخ  هب  لد  زوس  زا  يدـنچ  راعـشا  دـندومن و  نایب  رورـس  نآ  ترتع  قح  رد  ار  ناشیا  ملظ  هاصع و 
رد ار  رورس  نآ  ربمغیپ  ترـضح  هک  دندید  دندیـسر  ص )  ) ربمغیپ تمدخ  هب  باوخ  ملاع  رد  دوبر  رد  باوخ  لاح  نآ  رد  ار  رورس 
رد شاب و  یـضار  ادخ  يالب  هب  هدید  رون  يا  دـندومرف  دندیـسوب و  یم  ار  وا  یناشیپ  دـنداد و  یم  يرادـلد  شزاون و  تفرگ و  لغب 

میـشاب یم  وت  مودق  رظتنم  ام  دش و  یهاوخ  قحلم  ام  هب  داد و  دـنهاوخ  رهز  ار  وت  بیرقنع  هک  وش  لد  شوخ  رباص و  مالا  بیاصم و 
نوچ يراب  دندوب  فکتعم  دوخ  دج  هضور  رد  هنیدم  رد  یتدـم  دـندش و  رادـیب  باوخ  زا  رورـس  نآ  دوب  یهاوخ  تشهب  رد  ام  اب  و 

دنا هدومرف  تلحر  هنیدم  بناج  هب  سوط  زا  رورس  نآ  هک  دیمهف  نومام 
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رب لمتشم  هک  تشون  یبوخ  تاملک  بوغرم و  نیماضم  ذغاک  نآ  رد  دومن و  يرایسب  یهاوخ  رذع  تشون و  رورـس  نآ  هب  يذغاک 
يادحا و هنس  بجر  نم  نولخ  عبسل  هدیـس  دیـشرلا  نوراه  نبا  نوماملا  هبتک  تشون و  نآ  رخآ  رد  دوب و  رورـس  نآ  يدهع  تیالو 

نوچ دومن  هناور  هنیدـم  هب  ار  اداد و و  همثره  دوخ  مداـخ  هب  دـیچیپ و  يزبس  ریرح  رد  ار  بوتکم  نآ  رد  هرجهلا  نم  نیناـمث  هئاـم و 
رب رورـس  نآ  نوـچ  داد  رورـس  نآ  هب  ار  نوماـم  بوـتکم  دیـسوب و  ار  رورـس  نآ  كراـبم  تسادا  ادیـسارا  رورـس  نآ  دزن  هب  همثره 

لاوحا نایب  دومن و  يراز  عرضت و  يراب  ترضح  هاگرد  هب  دومن و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  كرابم  تسد  دش  علطم  همان  نآ  نومضم 
دمح رب  لمتـشم  تشون  وا  همان  باوج  رد  دومن و  نومام  بناج  زا  يدـهع  تیالو  لوبق  راـچان  دومن و  لـالجلاوذ  ترـضح  هب  دوخ 

هرجهلا و نم  هام  نینامث و  يدحا و  هنس  ناضمر  رهـش  مهدزای  خیرات  هب  يدهع  تیالو  لوبق  یهانپ و  تلاسر  ترـضح  تعن  یهلا و 
ار ترضح  نآ  همان  همثره  نوچ  دندومرف  هناور  نومام  دزن  هب  ار  وا  هداد و  همثره  تسد  هب  هدیچیپ و  يدیفس  ریرح  هقرخ  رد  ار  همان 

بیبح ما  دوخ  رتخد  دومن و  هنیدم  نتفر  دصق  دیدرگ و  لاحشوخ  رایسب  دش  علطم  همان  نومـضم  زا  یقـش  نآ  دروآ و  نومام  دزن  هب 
تیالو تهج  هب  هکم  هنیدم و  لها  زا  دیـسر  رورـس  ونآ  تمدخ  هب  هنیدـم  رد  نوچ  دـیامن  جـیوزت  رورـس  نآ  نآ  هک  درب  دوخ  اب  ار 
دادغب هناور  رورـس  نآ  اب  دـعب  دومن و  جـیوزت  ترـضح  نآ  هب  ار  بیبح  ما  دوخ  رتخد  تفرگ و  تعیب  مدرم  زا  ترـضح  نآ  يدـهع 

هب یعازخ  یلع  نب  لبعد  ندمآ  تیفیک  هخسن  نآ  رد  دندمآ و  سوط  هب  رگید  هبترم  رورس  نآ  هدوب  تمدخ  رد  نآ  زا  دعب  دندش و 
مامت زا  دعب  وا و  هب  دوب  هدومرف  اطع  رورـس  نآ  هک  يزئاوج  دوب و  هدومن  نایب  رورـس  نآ  حدم  رد  هک  هدیـصق  رورـس و  نآ  تمدـخ 
نتفر دیع  زامن  هب  هرخالاب  نومام  حاحلابو  الوا  رورس  نآ  يابا  دور و  دیع  زامن  هب  هک  ار  رورس  نآ  نومام  ندومن  رما  لبعد  تیاکح 

نآ زا  دـعب  ندروآ و  اج  هب  دـیع  زامن  مدرم  اب  ندـمآ و  نوریب  دوخ  نومام  هرخالاب  لالج و  تمظع و  اـب  رورـس  نآ  نتفر  تیفیک  و 
نیدهاز و املع و  توم  نیحلاص و  ءایـصوا و  ایبنا و  توم  نایب  دوخ و  تداهـش  زا  ار  همثره  رورـس  نآ  نداد  ربخ  همثره و  تیاکح 
رد نآ  زا  دـعب  دـندومن و  نایب  همثره  هب  ار  دوخ  تداهـش  تیفیک  ندومرف و  نایب  وا  تهج  هب  رورـس  نآ  ار  ارقف  توم  ءاینغا و  توم 

نوراه و هبق  رد  ار  دوخ  نفد  لحم  تداهش و  تیفیک  تلصابا  تهج  هب  رورس  نآ  ندومن  نایب  يوره و  تلـصابا  ثیدح  هخـسن  نآ 
نایب تسا  روسم  ثیدح  نآ  رد  هک  هریغ  نایهام و  بآ و  ندـش  رهاظ  ربق و  رفح  تیفیک  نفد و  لحم  رد  ترـضح  نآ  هک  يایاصو 

روگنا ندروخ  ياـیهم  ار  اـضر  ماـما  ترـضح  هتفر و  دوخ  يارـسمرح  هب  نوماـم  هک  یتقو  رد  رورـس  نآ  تداهـش  تیفیک  ندومن و 
تشپ رب  عقاو  دعب  دنتخادنا و  نامسآ  هب  هتـشادرب  ار  روگنا  هشوخ  نآ  دندومرف  لوانت  دولا  رهز  روگنا  زا  رورـس  نآ  نوچ  دوب  هدومن 

زا هک  وا  دالوا  بیبح و  ما  يراد  هیزعت  تیفیک  نومام و  مدرم  تقو  رگم  دیدن  ار  وا  یـسک  دـش و  یفخم  دـش و  رورـس  نآ  هناخ  ماب 
نفک نفد و  لسغ و  لمحتم  رورـس  نآ  دوخ و  راوگرزب  ردپ  اب  تاقالم  یقت و  دمحم  ماما  ندمآ  ندومن و  نایب  دندوب  ترـضح  نآ 
ماما هرخالاب  دیامن و  دندوب  هداد  رورس  نآ  ياعاد  میلعت  هک  ار  نتلصابا  نومام  نادومن  سبح  ندش و  رورس  نآ  زامن  ترضح و  نآ 

یف هعمجلا  موی  ص )  ) اضرلا تافو  ناک  هدومن و  لقن  نآ  رخآ  رد  هدومن و  لقن  نداد  تاجن  نوماـم  سبح  زا  ار  وا  ع )  ) یقت دـمحم 
یف یتلا  هعقبلا  یف  هبطحق  نب  دـیمح  راد  یف  سوطب  یف  نفد  دابانـس و  هیرقب  نینثالا  موی  یف  ناـضمر  رهـش  نم  نریـشع  ثلاـث و  موی 

نوراه ربق  اهبف  ناسارخ و 
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نسحلا و میهاربا و  رفعج و  عناقلا و  دمحم  داوجلا و  دمحم  هک  هدومن  رکذ  رفن  شش  ار  رورس  نآ  دالو  ددع  هخسن  نآ  رد  دیشرلا و 
هدومن لقن  دنتشادن و  رگید  دالوا  یقت  دمحم  ماما  ياوس  هک  هدومن  لقن  رگید  تیاور  رد  هشیاع و  هب  یمـسم  رتخد  کی  نیـسحلا و 

ایند نیا  زا  رورس  نآ  تلحر  تقو  هکنیا  یتح  تشاد  برقت  رایـسب  رورـس  نآ  دزن  رد  تشاد و  دالوا  دنچ  نومام  رتخد  بیبح  ما  هک 
رورس نا  اتاداهش  زا  دعب  بیبح  ما  هک  هادومن  لقن  دندومرف و  نایب  وا  هب  يدنچ  رارـسا  دومن و  بلط  دوخ  كرابم  ياسک  ریز  هب  وا ر 

شردـپ هک  ینامز  ات  دومن  یم  هلان  هحون و  رورـس  نآ  رب  هتـسویپ  تشادـن و  مارآ  رارق و  یتعاـس  دوب و  هلاـن  هیرگ و  رد  زور  بش و 
نومام دوخ  ردپ  دزن  رد  هتسویپ  ضرم  نا  رد  بیبح  ما  دندیدرگ و  سویام  وا  هجلاعم  زا  ءابطا  هک  یـضرم  عون  هب  دش  ضیرم  نومام 

رد دومن  رظن  دـمآ و  نومام  يارب  یقذاح  بیبط  يزور  هکنیا  اـت  دوب  یـسونام  وا  هب  دوب و  راوشد  رایـسب  نوماـم  رب  وا  یئادـج  دوب و 
یم وت  هب  یهاوـخ  هچنآ  نک و  اود  ارم  درد  مناد  یم  رهاـم  ار  وـت  هک  تفگ  بیبـط  نآ  هب  نوماـم  هدـش  دراو  وا  رب  هچنآ  وا و  ضرم 
دعب میامن  جالع  ار  وت  درد  مناوت  یم  دـشاب  دوجوم  هزات  روگنا  رگا  تفگ  بیبط  رویز  هیاریپ و  للح و  یلح و  هرقن و  الط و  زا  مهد 

نومام دوخ  ردپ  دزن  هب  دیدرگ  علطم  تیفیک  رب  دینـش و  یم  ار  بیبط  نانخـس  بیبح  ما  تفر  نوریب  نومام  دزن  زا  بیبط  هک  ینآ  زا 
ایوگ تسا  هزات  هک  دشاب  یم  نم  دزن  رد  يروگنا  هشوخ  اضر  ماما  ترـضح  تداهـش  نامز  زا  هک  روخم  مغ  ردپ  يا  تفگ  هدمآ و 
اـضر ماما  تکرب  هب  ارم  ادخ  دیاش  روآ  نم  دزن  هب  ار  روگنا  نآ  ورب و  تفگ  نومام  هدیدرگن  ریغتم  چیه  دنا و  هدومن  زاب  میم  زا  لاح 
ضرم نامز  ات  راد  یفخم  هک  دوب  هدومرف  وا  هب  دـندوب و  هدرپس  وا  هب  اـضر  ماـما  ترـضح  هک  روگنا ر  نآ  بیبح  ما  دـهد  افـش  (ع )
نکیلو دومن  یم  بجعت  دومن و  یم  هاـگن  وا  هب  تشادرب و  ار  روـگنا  نوماـم  دروآ  نوماـم  دزن  دروـخب  هک  هدـب  وا  هب  دـعب  نوماـم و 

ایوگ هدومن  ریثاـت  وا  ياـضعا  رد  رهز  روفلا  یف  تشاذـگ  دوخ  ناـهد  رد  تشادرب و  روگنا  زا ن  هبح  هس  تقو  نآ  رد  دوـب  رورـسم 
كاله داد و  رهز  ارم  بیبح  ما  امـش  رب  ياو  هک  دوخ  مالغ  هب  دز  دایرف  دـنلب  زاوآ  هب  سپ  دـندومن  هراـپ  هراـپ  دراـکب  ار  وا  ياـضعا 

یلاعت قح  تردق  هب  هداهن و  رارف  هب  ور  بیبح  ما  دنریگب  ار  وا  هک  دندیود  بیبح  ما  بقع  هب  نومام  نامالغ  ار  وا  دـیریگب  ارم  دومن 
ع)  ) اضر ماما  ترـضح  رهطم  دـقرم  دزن  ناسارخ  هب  ار  دوخ  هدـیدرگ  هدـیچیپ  وا  ياـپ  ریز  رد  اـهنیمز  اـضر  ماـما  ترـضح  هزجعم  و 

بیبح ما  داتسیا و  ربق  رد  رورس  نآ  كرابم  تماق  دش و  قش  رورس  نآ  كرابم  ربق  دیـسر  رورـس  نآ  ربق  لباقم  هب  هک  نیمه  دیناسر 
ناـمالغ دادـن  بیبح  ما  زا  ناـشن  یـسک  رگید  تسویپ و  مه  هب  ترـضح  نآ  ربق  دـعب  درب و  ورف  ربق  هب  دوخ  اـب  تفرگ و  لـغب  رد  ار 

هب ار  هبیجع  تیاـکح  هبیرغ و  هعقاو  نیا  دنتـشگرب و  دـندش و  سویاـم  همه  دـندوب  هدـمآ  وا  نتفرگ  بیبح و  ما  بقع  هب  هک  نوماـم 
زا هک  یتیاور  نیا  هک  دـیوگ  فلؤم  .دـش  لصاو  كرد  هب  دروآ و  رب  یقیهـش  تیاـکح  نیا  ندینـش  درجم  هب  دـندومن  ناـیب  نوماـم 

راونالا راحب  تازجعملا و  صوصن  اضرلا و  رابخا  نویع  لثم  هربتعم  بتک  رد  هک  يرایـسب  تایاور  اب  دراد  تفلاخم  هدش  لقن  يدقاو 
سوط رهـش  هب  ناسارخ  هب  رورـس  نآ  ندمآ  هربتعم  بتک  زا  یباتک  چیه  رد  هکلب  هدش  لقن  رورـس  نآ  لاوحا  رد  هک  هریغ  ملاوع و  و 

سوط و رد  ترضح  نآ  دزن  هب  نومام  ندوب  سوط و  رهش  هب  رورس  نآ  ندمآ  هکلب  تسین  روطـسم  دش  رکذ  هک  یقیرط  هب  هبترم  ود 
ءاجر دوب  ورم  رد  هک  یتقو  نومام  هک  تسا  نیا  دوش  یم  رهاظ  تایاور  زا  هچنآ  تسین و  روکذم  سوط  رهـش  رد  رورـس  نآ  ندـنام 

ار رورس  نآ  كاحض  یبا  نب  ءاجر  دش و  رکذ  اقباس  هچنانچ  رورس  نآ  بلط  هب  داتسرف  هنیدم  هب  ار  كاحض  یبا  نبا 
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ورم بناج  هب  اجنآ  زا  دندش و  دراو  ناقوت  هب  سوط  یـضارا  هب  دورو  تقو  رورـس  نآ  دروآ  ناسارخ  بناج  هب  زاوها  هرـصب و  هار  زا 
رازه رب  دایز  هک  دندوب  هدلب  ود  نآ  ریاط  ناقوت و  تسا  روطـسم  دلبلا  مجعم  رد  هچنآ  دـنتفرن و  سوط  رهـش  هب  ًالـصا  دـندش و  ناور 
دومن میهاوخ  رکذ  مثیخ  نب  عیبر  لاوحا  رد  نیا  دادـغب  هچناـنچ  نینمؤملا  سلاـجم  تراـبع  زا  یلب  هدوب  هدـلب  ود  نیا  هب  قـلعتم  هیرق 
ننفت لیبس  رب  هک  دراد  لامتحا  تسین و  مولعم  ثکم  تدم  نکیلو  دنا  هدوب  سوط  رد  یسابع  نومام  اب  رورس  نآ  هک  دوش  یم  رهاظ 

دوب ورم  رد  نومام  تنطلس  ریرس  هک  تسا  دراو  هرتاوتم  هکلب  هضیفتسم  رابخا  هک  اریز  تسا  كولم  تداع  هچنانچ  هدوب  هدلب  ریـس  و 
تیفیک نینچمه  تسین و  یحیولت  یحیرصت و  هجو  چیه  ورم  رد  نومام  رورـس و  نآ  ندوب  زا  دش  رکذ  هچنانچ  يدقاو  تیاور  رد  و 

هدیزگ و خـیرات  رد  هک  اریز  خـیراوت  ریـس و  لها  حیرـصت  اب  تسا  فلاخم  دـش  رکذ  يدـقاو  تیاور  رد  هک  یمـسق  هب  نومام  ندرم 
رد هچنانچ  درک  هزات  ریجنا  هب  لیم  دیـسر  دودـح  نآ  هب  نوچ  هدومن و  مور  دـصق  منوماـم  هک  تسا  روطـسم  سلاـجملا  هنیز  باـتک 

رایـسب نآ  زا  نومام  ندـش  تفای  زا  دـعب  هدومن و  روطـسم  سلاجملا  تنیز  رد  هچنانچ  دازآ  يامرخ  هب  ای  هدـش  لقن  هدـیزگ  خـیرات 
نومام ردارب  مصتعم  هک  تسا  روسم  نینچ  ار  نومام  نامدرم  تیفیک  هدیزگ  خـیرات  رد  تفای و  تافو  زور  هدـجیه  زا  دـعب  دروخب و 

ار نآ  نومام  داد  يو  هب  همان  مالغ  نوچ  دـهد  نوماـم  هب  هک  داد  یمـالغ  هب  هدومن  هدولآ  رهز  دوب  دیـشرلا  نوراـه  طـخ  هب  هک  هماـن 
تیفیک ًالـصا  دـنتخاس و  نوفدـم  تسا  مور  روغث  زا  هک  سوسرط  رد  ار  وا  تخاـس و  كـاله  ار  وا  هدیـسر  شناـهد  هب  رهز  دیـسوب 
ياملع زا  يدقاو  نوچ  نیکلو  تسین  روکذم  روطـسم  مسق  هب  ریـس  خیراوت و  بتک  زا  کی  چـیه  رد  دـش  رکذ  هک  بیبح  ما  بیجع 

مشچ یئانشور  تهج  هب  هفیرش  هخسن  نیا  رد  دوب  هدومن  لقن  هک  هبیرغ  تازجعم  ءادعالا  رب  دهش  ام  لضفلا  باب  زا  تسا  ایمع  هماع 
.میدومن لقن  نایملاع  ماما  نآ  ردق  ولع  نایعیش و 

مّیود باب 

هراشا

زا تسا  لضفا  رورـس  نآ  ترایز  هکنیا  رب  تسا  رعـشم  هک  یثیداحا  زا  یـضعب  رکذ  تسا و  ترـضح  نآ  تراـیز  تلیـضف  ناـیب  رد 
نکل تسا  رایسب  رورس  نآ  ترایز  تلیضف  رد  ثیداحا  هچ  رگا  مالسلا و  مهیلع  يده  همئا  یقاب  و  ع )  ) ءادهشلا دیـس  بانج  ترایز 

رد تسا  دراو  یضعب  تسا  مسق  ود  رب  باب  نیا  رد  هدراو  ثیداحا  هک  نادب  میئامن  یم  افتکا  ثیدح  یـس  رکذ  هب  راصتخا  تهج  هب 
دیـس بانج  ترایز  رب  رورـس  نآ  ترایز  تلیـضف  رب  تسا  رعـشم  نیا  رب  هوـالع  یـضعب  ترـضح و  نآ  تراـیز  تلیـضف  صوصخ 

نیعمجا مهیلع  هللا  مالس  يده  همئا  یقاب  ادهشلا و 

لوا ثیدح 

ترایز هک  یـسک  دـندومرف  هک  ع )  ) اضر ماما  بانج  زا  دـنا  هدومن  تیاور  نارگید  هیوباب و  نبا  زا  تسا  یثیدـح  هقلطم  ثیداحا  زا 
عـضوم هس  رد  تمایق  زور  رد  مسر  یم  وا  دایرف  هب  دیایب  نم  ترایز  هب  رود  هار  زا  ینعی  مرازم  مراد و  يرود  زا  ار  بیرغ  نم  دـیامن 
ندیـشک دزن  رد  طارـص و  لـپ  دزن  رد  لاـمعا و  ياـهمان  نداد  دزن  رد  مهد  تاـجن  عـضوم  هس  نآ  لوـه  دـیادش و  زا  ار  وا  هکنیا  اـت 

رورـس نآ  ترایز  هب  هدیعب  دالب  زا  هک  يرئاز  ره  هک  دشاب  نیا  دیاش  ناکم  هس  نیا  هب  صیـصخت  هجو  دـیوگ  فلؤم  لامعا  يوزارت 
فرشم رورس  نآ  ترایز  هب  ات  دیامن  یط  ار  نآ  زا  رتدایز  هکلب  كانفوخ  لزنم  رس  هک  تسمزال  دیایب  هک  یتهج  ره  زا  دوش  فرشم 

نیمز هب  ناروت  هار  زا  دیامن و  دیاب  یط  تسا  تشد  نایم  كاهلا و  دابآ و  سابع  هک  كانفوخ  لزنم  رس  نیمز  ناریا  هار  زا  ًالثم  دوش 
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تسا جولب  فوخ  هک  یلزانم  هک  تسمزال  نامرک  دزی و  فرط  زا  دیامن و  یط  تسا  مزال  تسا  شخرس  ورم و  هک  كانفوخ  لزانم 
یط
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دوخ رب  هدوـمن و  یناـسارخ  رئاز  هکنآ  ياـضتقم  هب  سپ  تسا  رایـسب  فوـخ  لزاـنم  زین  تاره  راهدـنق و  لـباک و  فرط  زا  دـیامن و 
وا هک  تسا  مزال  نایملاع  رورس  نآ  رب  ناسحالا  الا  ناسحالا  ءازج  له  یـضتقم  هب  اذهل  دنا  هداد  رارق  ار  لزانم  نیا  نتـشاذگ  فوخ 

مظعا فوخ  هک  اریز  دشاب  هدیـسرن  وا  هب  یبیـسآ  كانفوخ  لزنم  هس  نآ  زا  هچ  رگا  دنزاس  اهر  تمایق  هروبزم  كانفوخ  لزانم  زا  ار 
فوخ تدش  اب  رظن  هتـشاد  مدقم  اهنآ  هب  ار  فوخ  دنوادخ  هک  هرخا  یلا  فوخلا  نم  ءیـشب  مکنولبنلو  هفیرـش  هیآ  هب  رظن  تسناقش 

(1) رگید یقاب  زا 

میود ثیدح 

يدرم دور  یم  نوریب  دندومرف  ترضح  نآ  هک  دمحم  لآ  قداص  بانج  زا  هدش  تیاور  نارگید  هیوباب و  نبا  یسوط و  خیـش  زا  زاب 
نآ رد  دوش  یم  هتـشک  تسا و  نینمؤملاریما  مسا  وا  مسا  هک  یـسوم  نم  دـنزرف  دـالوا  زا  تسناـسارخ  رد  هک  سوط  نیمز  يوـس  هب 

بانج دیامرف  یم  اطع  دشاب  وا  قح  هب  فراع  ار و  وا  دیامن  ترایز  هک  یـسک  دوش  یم  نوفدـم  نآ  دراو  بیرغ  افج و  رهز  هب  نیمز 
اب دشاب  هدومن  داهج  ادخ و  هار  رد  هکم  حتف  زا  شیپ  ار  دوخ  لام  تسا  هدومن  قافنا  هک  ار  یـسک  باوث  راوز  نآ  هب  تیدحا  سدـقا 

ادخ لوسر 

میس ثیدح 

ناسارخ نیمز  هب  نم  نت  زا  هراپ  دوش  نوفدم  هک  دشاب  دوز  هک  دندومرف  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدـش  تیاور  نارگید  هیوباب و  نبا  زا 
شتآ زا  ار  وا  ندـب  دـنادرگ  یم  مارح  ار و  تشهب  وا  يارب  زا  ادـخ  دـنادرگ  یم  بجاو  هکنیا  رگم  ینموـم  ار  وا  دـنک  یمن  تراـیز 

منهج

مراهچ ثیدح 

هک دش  دهاوخ  ینامز  هک  تسه  هعقب  ناسارخ  نیمز  رد  دندومرف  هک  ع )  ) همئالا نماث  بانج  زا  هدش  تیاور  نارگید  هیوباب و  نبا  زا 
رد هکلم  دش  دـمآ و  نیا  دـنور و  یم  الاب  نامـسآ  هب  یجوف  دـمنوش و  یم  هعقب  لخاد  هکلم  زا  یجوف  دوش  هکلم  لوزن  هعقب  نآ  رد 

سوط نیمز  رد  ترـضح  نآ  دومرف  دوب  دهاوخ  هعقب  مادک  نیا  هللا  لوسر  نبای  درک  ضرع  يوار  دوب  دهاوخ  روص  خفن  ات  هعقب  نآ 
لوسر هک  تسا  نیا  لثم  هعقب  نآ  رد  ارم  دـیامن  ترایز  هک  یـسک  تسا  تشهب  تاضور  زا  هضور  نیمز  نآ  هک  ادـخ  هب  مسق  تسا 

یم هلوبقم و  هرمع  رازه  هروربم و  جـح  رازه  باوث  وا  لمع  همان  رد  یهلا  سدـقا  بانج  دنـسیون  یم  دـشاب و  هدرک  تراـیز  ار  ادـخ 
تمایق زور  رد  راوز  نآ  ءاعفش  مدادجا  نم و  مشاب 

مجنپ ثیدح 

يا دیشاب  هاگآ  ام  روبق  رگم  يربق  چیه  يوس  هب  ار  دوخ  راب  یسک  ددنب  دندومرف  رورـس  نآ  هک  هدش  تیاور  نارگید  هیوباب و  نبا  زا 
ددنبب هک  یسک  مشاب و  بیرغ  هک  یناکم  رد  موش  یم  نوفدم  ناودع و  ملظ و  يور  زا  افج  رهز  هب  موش  یم  هتـشک  نم  هک  نامدرم 

یم ار  وا  ناهانگ  عیمج  دـیامن و  یم  باجتـسم  ار  وا  ياهاعد  عیمج  تیدـحا  سدـقا  بانج  بیرغ  نم  ترایز  يوس  هب  ار  دوخ  راـب 
دزرمآ
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مشش ثیدح 

دندومرف هک  ع )  ) یقت دمحم  ماما  زا  تسا  هدش  تیاور  نارگید  زا  زین  هیوباب و  نبا  ماکحالا و  بیذهت  باتک  رد  یسوط  خیـش  زا  زین 
هعقب هک  كاخ  هضبق  لحم  نآ  رد  دوش  لخاد  سک  ره  هدـش  ضبق  تشرـس  ربنع  تشهب  زا  هک  تسیکاـخ  هضبق  سوط  هوک  ود  نیب 
کی هاجنپ و  تسیود و  رازه و  هنس  رد  هک  دیوگ  فلؤم  منهج  شتآ  زا  تمایق  زور  رد  تسا  نمیا  دشاب  ع )  ) اضرلا ترـضح  رهطم 

هبت هایـس  ور  نم  دندوب و  هتفر  تاجن  اپ  هوک  هب  هدرک  رارف  سدـقم  دهـشم  زا  مدرم  رثکا  هتفرگ و  ابو  ار  يوضر  سدـقم  دهـشم  لها 
نآ هکربتم  هبتع  هب  ار  دوخ  ماش  حبـص و  زور  ره  مدوب و  هدومنن  ترجاهم  راـگدرورپ  هدـیزگرب  نآ  رهطم  ربق  ترواـجم  زا  راـگزور 
نآ تسدقم  بانج  یـصاع  ره  یطاخ و  ره  تاجن  ببـس  يا  هک  مدومن  یم  ضرع  مدیناسر و  یم  تسناج  سنا و  هانپ  هک  راوگرزب 

یلبج نیب  نآ  هک  دنا  هدومرف  ترونم  عجضم  رهظم و  هضور  قح  رد  هک  دشاب  یم  يراوگرزب 
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تـسا ناسآ  لهـس  هنجلا  ضایر  نم  هضور  یـس و  هک  هجرد  شرع  هضور  هب  وا  نتفر  هدش  لمحتم  ار  فوخ  نیرئاز  نوچ  1)و  - ) 1
.ملاعلا هللا  دوب و  دهاوخ  ناسآ  وا  رب  تشرس  ربنع  تشهب  نتفر  تشذگ  تمایق  كانفوخ  لزنم  زا  هاگ  ره  هچنانچ 
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دیجم نآرق  رد  دوخ  هناخ  وح  رد  یهلا  سدـقا  بانج  هچنانچ  رانلا  نم  همیقلا  موی  ًانما  ناک  اهلخد  نم  هنجلا  نم  تضبق  هضبق  سوط 
راگزور هبت  ریقح  هب  الب  ابو و  نآ  زا  یبیسآ  نافیعض  ءاجلم  نایصاغ و  هانپ  تشپ و  نآ  تکرب  زا  ًانما  ناک  اهلخد  نم  تسا و  هدومرف 

(1) دومرف اطع  یصاع  نیا  هب  يروکذ  لفط  اهزور  نآ  رد  دوخ  هعساو  تمحر  زا  ملاع  قالخ و  هکلب  دیسرن  ریقح  نیا  لایع  لها و  و 

متفه ثیدح 

قح هب  مسق  دومرف  رورس  نآ  هک  ع )  ) اضر ماما  ترضح  زا  مدینـش  تفگ  هک  تسیورم  يوره  تلـصلاوبا  زا  نارگید  هیوباب و  نبا  زا 
ار امش  موش  تیادف  مدرک  ضرع  ریـشمش  هب  ای  افج و  رهز  هب  ای  میوش  یم  دیهـش  الک  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  ام  هک  ملاع  دنوادخ 

موش یم  نوفدم  نآ  زا  دعب  افج و  رهز  هب  دومن  دهاوخ  دیهش  ارم  ینامز  کی  رد  ادخ  قلخ  نیرتدب  دندومرف  دومن  دهاوخ  دیهش  هک 
دسیون یم  ارم  دیامن  ترایز  هک  یسک  دیـشاب  هاگآ  مشاب  بیرغ  دلب  نآ  رد  هکنآ  لاح  دنـشاب و  هدومن  عیاض  ارم  قح  هک  يدالب  رد 

رازه دص  هرمع و  رازه  دص  جـح و  رازه  دـص  قیدـص و  رازه  دـص  دیهـش و  رازه  دـص  باوث  راوز  نآ  لمع  همان  رد  ملاع  دـنوادخ 
.دوب دهاوخ  ام  قیفر  تشهب  تاجرد  رد  دش و  دهاوخ  روشحم  ام  هرمز  رد  تمایق  زور  رد  راوز  نآ  هدننک و  داهج 

متشه ثیدح 

هتـشون هک  ار  ع )  ) اضر ماما  باـتک  مدومن  تئارق  تفگ  هک  هدـش  تیاور  یطنزب  رـصن  یبا  نب  دـمحم  زا  نارگید  یـسوط و  خیـش  زا 
رد دیامن  یم  يربارب  یلاعت  يراب  بانج  دزن  رد  بیرغ  نم  ترایز  هکدیناسرب  ام  نایعیـش  هب  هک  ار  ثیدح  نیا  باتک  نآ  رد  دـندوب 

ضرع یقت  دومحم  ماما  ترضح  تمدخ  هب  مدومن و  بجعت  رایـسب  بانج  نآ  هتـشون  زا  نم  دیوگ  یم  رـصن  یبا  جح  رازه  اب  باوث 
هک یـسک  يارب  زا  دراد  جح  رازه  ود  باوث  هللا  يرا و  دندومرف  تراوگرزب  ردـپ  ترایز  دواد  جـح  رازه  باوث  موش  تیادـف  مدومن 

رهاظ مهدزناپ  ثیدـح  زا  رورـس  نآ  قح  هب  فراع  ینعم  هک  دـیوگ  فلؤم  دـشاب  وا  قح  هب  فراـع  ار و  باـنج  نآ  دـیامن  تراـیز 
دش دهاوخ 

مهن ثیدح 

ضرع ع )  ) اضر ماما  بانج  هداعـسلا  ریثک  تمدـخ  هب  ناسارخ  لها  زا  یـصخش  هک  تسیورم  اضرلا  رابخا  نویع  رابخالا و  عماج  رد 
امش نیمز  رد  دوش  نوفدم  هاگره  امش  دیشاب  یم  هنوگچ  دندومرف  یم  ایوگ  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  هللا  لوسر  نبای  درک 

بیرغ مولظم  نآ  سپ  تیالو  تماما و  ياهراتس  زا  یکی  امـش  نیمز  رد  دیوش  بئاغ  ارم و  هعیدو  دیئامن  تظفاحم  سپ  نم  نت  هراپ 
منم رورـس و  نآ  هعیدو  ربمغیپ و  نت  هراپ  منم  امـش و  نیمز  رد  موش  یم  نوفدـم  هک  منم  یناـسارخ  يا  هک  دـندومرف  صخـش  نآ  هب 

تسا هدینادرگ  بجاو  هک  ار  هچنآ  دشاب  فراع  وا  دیامن و  ترایز  ارم  هک  یـسک  سپ  دیـشاب  هاگآ  تیالو  تماما و  نامـسآ  هراتس 
یم تاجن  میشاب  وا  عیفش  ام  هک  یسک  تمایق و  زور  رد  میشاب  یم  وا  ياعفـش  مناردپ  نم و  سپ  نم  تعاطا  قح و  زا  ملاع  دنوادخ 
نیا ریظن  هک  مراهچ  تسیب و  ثیدح  ثیدح و  نیا  لثم  هک  دیوگ  فلؤم  دشاب  سنا  نج و  ناهانگ  ردق  هب  وا  ناهانگ  هچ  رگا  دـبای 

نم اضر  ریاز  هب  ناـیملاع  دـنوادخ  ضیف  تفار و  تمحر و  يرایـسب  ءاـجر و  ماـقم  رد  دوش  یم  رکذ  دـعب  تسا و  فیرـش  ثیدـح 
ع)  ) نیـسح ماما  ترـضح  ترایز  باوث  رد  هک  اریز  ما  هتفاین  قیرط  نیا  هب  يدـه  همئا  زا  کیچیه  ترایز  باوث  رد  یثیدـح  نابیرغ 

باوبا ما و  هدومن  عمج  رابخا  بتک  زا  باتک  نآ  رد  رایـسب  یثیداحا  ع )  ) نیـسحلا ترایز  یف  نیفاخلا  تاجن  باتک  رد  یـصاع  نیا 
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لقن املع  زا  یعمج  زا  ار  بوجو  هب  لوق  ما و  هدومن  داریا  تسا  صوصخم  بولطم و  رورـس  نآ  تراـیز  هک  یناـمز  ره  رد  هددـعتم 
ءاجر ماقم  رد  ثیدح  نیا  ریظن  نکیلو  ما  هدومن  لقن  دراد  رورس  نآ  ترایز  بوجو  رب  تلالد  هک  يرابخا  زین  ما و  هدومن 

142 ص :

مداد و رارق  دنوش  یم  لخاد  الط  ناویا  هب  هک  هاگ  شفک  برد  قوف و  رد  مدیناسیون و  حضاو  یلج  طخ  هب  ار  ثیدح  نیا  1)و  - ) 1
.یلاعت هللا  دمحب  دشاب و  ثیدح  نآ  هب  مرظن  موش  فرشم  تقو  ره 
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تلزنم هجرد و  ردـق  دـح  نیا  هک  تسا  ریحتم  تراشب  نیا  زا  دـنمدرخ  لوقع  هک  ما  هتفاین  دـش  دـهاوخ  رکذ  هک  نآ  دـعب  ثیدـح  و 
سنا نج و  ردق  هب  هچ  رگا  باقع  باذع و  زا  دهد  یم  تاجن  ادخ  ار  وا  رئاز  هک  هدومرف  اطع  رورـس  نآ  هب  ملاع  دـنوادخ  هک  تسا 

 . هیریاز نم  انلعجا  مهللا  دشاب  هتشاد  هانگ 

مهد ثیدح 

تـسباوث هچ  هک  دـش  لاوس  ع )  ) یقت دـمحم  ماـما  زا  هک  دـنا  هدوـمن  تیاور  نارجن  یبا  نب  نمحرلادـبع  زا  نارگید  هیوباـب و  نبا  زا 
تسا تشهب  وا  باوث  هللا  دومرف و  ار  تراوگرزب  ردپ  هدننک  ترایز 

مهدزای ثیدح 

یسک يارب  زا  تسباوث  هچ  هک  دندومن  لاوس  ع )  ) یقت دمحم  ماما  بانج  زا  طابسا  نب  یلع  هک  هدش  تیاور  نارگید  هیوباب و  نبا  زا 
تسا تشرس  ربنغ  تشهب  هبترم  ودک  دندومرف  ار  تراوگرزب  ردپ  دیامن  ترایز  هک 

مهدزاود ثیدح 

هک ناسارخ  نیمز  هب  نم  نت  زا  هراپ  دوش  نوفدم  هک  دشاب  دوز  دندومرف  هک  تسیورم  ص )  ) ادخ لوسر  ترضح  زا  نویع  باتک  رد 
رهاب دقرم  روضح  تکرب  هب  ار  وا  ياهقتـشم  عیمج  تیدحا  سدقا  بانج  هکنیا  رگم  یقتـشم  چیه  بحاص  ار  وا  دـیامن  یمن  ترایز 

وا ناهانگ  همه  ملاع  دنوادخ  دزرمآ  یم  هکنآ  رگم  يراک  هنگ  چیه  ار  وا  دـنک  یمن  ترایز  نینچمه  دـیامن و  یم  فرطرب  وا  رونلا 
ار

مهدزیس ثیدح 

ره هک  مالسلا  هیلع  همئالا  نماث  ماظن  یحو  مالک  زا  مدینش  تفگ  هک  یطنزب  رـصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  تسیورم  نویع  رد  زین 
تمایق زور  رد  ار  راوز  منآ  میامن  یم  تعافش  هنیآ  ره  دشاب  نم  قح  هب  فراع  ارم و  دیامن  ترایز  نم  نابحم  ناتسود و  زا  هک 

مهدراهچ ثیدح 

نیمز هب  نم  نادـنزرف  زا  یکی  دوـش  دیهـش  هـک  دـشاب  دوز  هـک  تـسیورم  ع )  ) نینمؤـملاریما باـنج  زا  نارگید  هیوباـب و  نـبا  زا  زین 
ترایز هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  دـشاب  یـسوم  نارمع  رـسپ  مسا  وا  مسا  وا  ردـپ  مسا  دـشاب و  نم  مسا  وا  مسا  افج و  رهز  هب  ناـسارخ 
ناهانگ هچ  رگا  دومن  دهاوخ  دـعب  هک  یناهانگ  هدومن و  شیپ  هک  یناهانگ  یهلا  سدـقا  بانج  دزرمآ  یم  وا  تبرغ  رد  ار  وا  دـیامن 

دشاب ناتخرد  گرب  ناراب و  تارطق  نامسا و  هراتس  ردق  هب  وا 

مهدزناپ ثیدح 

ناسارخ نیمز  رد  نم  هساون  دوش  دایهـش  هک  دـندومرف  ص )  ) دـمحم لآ  قداص  هک  تسا  روکذـم  ع )  ) اضرلا رابخا  نویع  باتک  رد 
تمایق زور  رد  ار  نآ  تسد  مریگ  یم  دشاب  وا  قح  هب  تراغ  ار و  وا  دیامن  ترایز  هک  یـسک  دنمامن  یم  سوط  ار  وا  هک  يرهـش  رد 
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وت يادف  هک  درک  ضرع  يوار  دشاب  هدرک  هریبک  هانگ  هک  دـشاب  یناسک  زا  دـنچ  ره  شترـس  ربنع  تشهب  رد  ار  وا  منک  یم  لخاد  و 
ترایز هک  یـسک  تسا  دیهـش  بیرغ و  هعاطلا و  ضرتفم  تسا  یماما  وا  هک  دنادب  دـندومرف  نآ  قح  هب  تفرعم  تسا  زیچ  هچ  موش 

شیپ هک  یئادهـش  زا  دیهـش  داتفه  باوث  راوز  نآ  هب  تیدـحا  سدـقا  بانج  دـیامرف  یم  اطع  دـشاب  وا  قح  هب  فراع  ار و  وا  دـیامن 
قح هب  دنشاب  هدش  دیهش  ص )  ) ربمغیپ يور 

مهدزناش ثیدح 

رد ارم  راوگرزب  ردپ  دنک  ترایز  هک  یـسک  دـندومرف  هک  تسیورم  ع )  ) یقت دـمحم  ماما  ترـضح  زا  رابخا  نویع  رابخالا  عماج  رد 
زا دنیامن  بصن  دوش  تمایق  زور  نوچ  دومن و  دـهاوخ  دـعب  هک  یناهانگ  هدومن و  شیپ  هک  یناهانگ  ادـخ  دزرمآ  یم  سوط  تیالو 

دوخ ناگدنب  باسح  زا  یهلا  سدقا  بانج  دوش  غراف  هکنیا  ات  ص )  ) لوسر ترضح  ربنم  لباقم  رد  يربنم  وا  يارب 

مهدفه ثیدح 

مدوب ع )  ) اضر ماما  ترـضح  لاثم  تشهب  سلجم  رد  هک  دـیوگ  یم  يوره  تلـصابا  هک  تسیورم  اضرلا  رابخا  نویع  باـتک  رد  زین 
کیدزن هب  ار  نایا  داد و  ار  ناشیا  مالس  باوج  راوگرزب  نآ  سپ  ترضح  نآ  رب  دندومن  مالـس  مق و  لها  زا  یموق  دندش  لخاد  هک 

هک ینامز  امش  رب  دیایب  هک  دشاب  دوز  تقیقح و  دیشاب  یم  ام  نایعیش  زا  امش  مق  لها  يا  امش  هب  ابحرم  دندومرف  دعب  دیناشن و  دوخ 

143 ص :
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لثم ناهانگ  زا  دیآ  یم  نوریب  دشاب  لسغ  اب  هکنیا  لاح  ارم و  دیامن  ترایز  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  سوط  هب  ارم  دقرم  دینک  ترایز 
دشاب هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور 

مهدجیه ثیدح 

هب دزرمآ  یم  ار  ناشیا  ناهانگ  تیدـحا  سدـقا  بانج  ار  هواس  لها  مق و  لـها  هک  تسیورم  ع )  ) یقت دـمحم  ماـما  زا  هیوباـب  نبا  زا 
هار نیب  رد  ار  وا  دسرب  ارم و  راوگرزب  دج  دیامن  ترایز  هک  یسک  دیشاب  هاگآ  سوط  هب  ع )  ) اضر ماما  نم  دج  تلیضف  تکرب  ببس 

(1) منهج شتآ  زا  ار  وا  ندب  ملاع  دنوادخ  دیامن  یم  مارح  نامسآ  زا  رگید  زیچ  ای  ینارغاب  هرطق 

مهدزون ثیدح 

رهز هب  دوش  یم  دیهـش  یلع  نم  دـنزرف  هک  یتسرد  هب  دـندومرف  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  بانج  هک  هدـش  تیاور  نویع  باتک  رد  زین 
ادخ لوسر  هک  تسا  نآ  لثم  ارم  بیرغ  دنزرف  دیامن  ترایز  هک  یـسک  سوط  هب  دیـشرلا  نوراه  يولهپ  رد  دوش  یم  نوفدم  افج و 

دشاب هدومن  ترایز 

متسیب ثیدح 

ره يارب  زا  دـندومرف  هک  ع )  ) اضر ماما  بانج  زا  مدینـش  تفگ  هک  هدـش  تیاور  اـشو  یلع  نب  نسح  زا  راـبخا  نویع  باـتک  رد  زاـب 
روبق ترایز  ندروآ  اجب  وکین  دـهع  هب  ياـفو  ماـمت  زا  هک  یتسرد  هب  ناـشیا  ناـبحم  ناتـسود و  ندرگ  رد  تسیدـهع  همئا  زا  یماـما 

نآ رد  دنا  هدومن  تبغر  همئا  هچنآ  هب  ندومن  قیدـصت  ناشیا و  ترایز  رد  تبغر  تهج  زا  دـیامن  ترایز  هک  یـسک  سپ  تسناشیا 
تمایق زور  رد  ناشیا  ياعفش  همئا  دوب  دنهاوخ  هنیآ  ره  زیچ 

مکی تسیب و  ثیدح 

افج رهز  هب  نم  موش  دیهش  هک  دشاب  دوز  هک  دندومرف  همئالا  نماث  بانج  هک  هدش  تیاور  اشو  یلع  نب  نسح  زا  نویع  باتک  رد  زاب 
دعب هک  یناهانگ  هدومن و  شیپ  هک  ار  یناهانگ  یهلا  سدـقا  بانج  دزرمآ  یم  نم  قح  هب  دـشاب  فراع  وا  دـیامن  ترایز  هک  یـسک 

دومن دهاوخ 

میود تسیب و  ثیدح 

دروخ لفط  هاگان  هک  مدوب  دمحم  لآ  قداص  دزن  رد  دـیوگ  یم  سوط  لها  زا  یـصخش  هک  تسیورم  بیذـهت  رد  یـسوط  خیـش  زا 
یم ار  وا  يوربا  ود  نایم  دندیناشن و  دوخ  كرابم  يوناز  هب  دنتفرگ و  ار  لفط  نآ  راوگرزب  نآ  دـش  رورـس  نآ  سلجم  لخاد  یلاس 

وا بلص  زا  هک  دشاب  دوز  نم  زا  دعب  تسادخ  تجح  هفیلخ و  لفط  نیا  هک  یتسرد  هب  یسوط  صخـش  يا  دندومرف  یم  دندیـسوب و 
هدیدرگ نفد  افح و  رهز  هب  امش  نیمز  رد  دوش  یم  هتشک  دابع و  دزن  نیمز و  نامسآ و  رد  دشاب  ادخ  هدیدنسپ  هک  دیآ  نوریب  يدرم 

زا دشاب  یم  هعاطالا  بجاو  دوخ  ردپ  زا  دعب  تسا و  ماما  وا  هک  دنادب  دـیامن و  ترایز  ار  وا  سک  ره  زا  بیرغ و  نیمز  نآ  رد  دـش 
دشاب هدومن  ترایز  ار  ادخ  لوسر  هک  تسا  یسک  لثم  ملاع  دنوادخ  بناج 
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میس تسیب و  ثیدح 

هتـشاد ملاع  دـنوادخ  يوس  هب  یتجاح  هک  یـسک  دـندومرف  ع )  ) یقن یلع  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدـش  لقن  نویع  رد  هیوباـب  نبا  زا 
زامن تعکر  ود  دشاب و  لسغ  اب  راوز  نآ  هکنیا  لاح  سوط و  نیمزک  رد  ار  اضر  ماما  مراوگرزب  دج  دـیامن  ترایز  دـیاب  سپ  دـشاب 

یم رب  ار  وا  جـئاوح  تاجاحلا  یـضاق  هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  ار  دوخ  جـئاوح  تونق  رد  دروآ و  ياجب  بانج  نآ  رهطم  رـس  يـالاب  رد 
هعقب ار  نآ  تسیا  هعقب  رورـس  نآ  رونم  عجـضم  رهطم و  ربـق  عـضوم  دـشابن و  یمحر  عـطق  یتیـصعم و  لاوـس  هکنآ  طرـش  هب  دروآ 
لخاد ار  وا  منهج و  شتآ  زا  ملاـع  دـنوادخ  ار  وا  دـیامن  یم  دازآ  هکنیا  رگم  ینمؤم  ار  وا  دـیامن  یمن  تریز  تشرـس  ربـنع  تشهب 

دیامن یم  تسا  تشهب  ياهناکم  زا  یکی  هک  رارقلاراد 

مراهچ تسیب و  ثیدح 

رهز هب  هدش  هتشک  منم  هک  دندومرف  ع )  ) اضر ماما  ترضح  هک  هدش  تیاور  امهریغ  رابخا و  نویع  رابخالا و  عماج  باتک  رد 

144 ص :

نایملاع رورس  نا  تماما  هب  دقتعم  رگا  نایعیـش  نامز  نآ  رد  هک  دشاب  نیا  دیاش  دلب  ود  نآ  هب  صیـصخت  هجو  دیوگ  فلوم  (1 - ) 1
هب هنیدـم  زا  رورـس  نآ  هک  یتقو  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  رب  هنیرق  دـندوب و  رگید  دـالب  هکنآ و  زا  رتشیب  ناـکم  ود و  نآ  رد  دـندوب 

رورس نآ  هک  دندومن  یم  نیا  يوزرا  کی  ره  دندما و  رورس  نآ  لابقتسا  هب  نایعیش  دندیـسر  مق  رهـش  هب  نوچ  دندمآ  یم  ناسارخ 
سک ره  هناخ  برد  هب  نم  رتشا  هک  دـندومرف  رورـس  نآ  دـش  عازن  باـب  نیا  رد  ناـشیا  ناـیم  رد  دـنیامرف و  لـالج  لوزن  وا  لزنم  هب 

رد هب  نارتشا  هک  دوب  هدـید  باوخ  هتـشذگ  بش  رد  ناشیا  زا  یکی  دـش  مهاوخ  وا  نامهم  دومن و  مهاوخ  لزنم  وا  هناـخ  هب  دـباوخب 
رد دیامرف  یم  سواط  نب  دیـس  دندمآ و  دورف  وا  لزنم  هب  رمرـس  نآ  دـیباوخ و  وا  هناخ  رد  هب  رورـس  نآ  رتشا  سپ  هدـیباوخ  وا  هناخ 

روهـشملا ریخلا  مهلاح  یف  لاق  ودیدبرف  یلاهنم  لقا  مث  هقورطم  تدم  مویلا  یف  وم  وا  خماش  تاماقم  راص  ناکم  نآ  هک  يرقلا  هحرف 
میدومن نآ  هب  هراشا  هچنانچ  مق  هب  همطاف  ترـضح  دورو  نینچمه  هام و  تس  هینامث و  هنـس  یلوالا  يداـمج  یف  هتراـیز  یلا  لـص  و 

.تسا بلطم  نیا  رگا 
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ما هرهاط  دادـجا  نم و  دـشاب  یم  متبرغ  رد  ارم  دـنک  ترایز  هک  یـسک  هک  دیـشاب  هاگآ  تبرغ  نیمز  رد  هدـش  هدـیدرگ  نفد  افج و 
.دشاب نج  سنا و  هانگ  وا  رب  دنچ  ره  دبای و  یم  تاجن  میشاب  وا  عیفش  ام  هک  ره  تمایق و  رد  راوز  نآ  ءاعفش 

مجنپ تسیب و  ثیدح 

نویع رد  تسا و  روطـسم  بقانم  یثارم و  بتک  رثکا  رد  تیاکح  نآ  دش و  روکذـم  ًاقباس  هک  تسا  یعازخ  یلع  نب  لبعد  تیاکح 
دـیدرگ و رـشم  ورم  رد  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  لبعد  هکنیا  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  تیاـکح  نآ  لـمجم  تسیلوقنم و  زین 

وت هدیـصق  دوش  مامت  ات  ار  تیب  ود  نیا  دوخ  هدیـصق  هب  امن  قحلم  دـندومرف  رورـس  نآ  دـیناسر  رورـس  نآ  ضرع  هب  ار  دوخ  هدیـصق 
ءاـشحالا یف  دـقوت  هتبیـصم  نم  اـهلای  سوـطب  ربـق  دـندومرف و  رورـس  نآ  دوـمن  مهاوـخ  نینچ  هـک  دـیئامرفب  یلب  درک  ضرع  لـبعد 

عقاو سوط  هب  هک  يربق  نآ  هللا  لوسر  نبای  درک  ضرع  لبعد  تابرکلا  مهنا و  انم  جرفب  امئاق  هللا  ثعبی  یتح  رـشحلا  یلا  تاـقرحلاب 
ددرگ یم  ینامز  كدنا  هب  دوب  دهاوخ  بیرغ  نم  زا  ربق  نآ  دـندومرف  ءابرغلا  بیرغ  بانج  دوب  دـهاوخ  ماما  مادـک  زا  دـش  دـهاوخ 
نیمز هک  نم  تبرغ  رد  ار  بیرغ  نم  دیامن  ترایز  هک  یـسک  امـش  دیـشاب  هاگآ  نم  ناراوز  نم و  نایعیـش  دش  دـمآ و  لحم  سوط 

ترایز هب  رورس و  نآ  ترایز  تلیضف  رب  دراد  تلالد  هک  یثیداحا  اما  تمایق  نورد  رد  نم  هجرد  رد  نم  اب  دوب  دهاوخ  تسا  سوط 
هک تسا  یمـسق  تسا  مسق  ود  رب  زین  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  یقاب  ترایز  هب  هکلب  ادفلا  هل  نیملاعلا  حور  یحور و  ءادهـشلا  دـیس 

دوش یم  روکذم  لاح  هک  تسا  ثیدح  ود  لوا  اما  یناث  رب  دراد  تلالد  هک  تسیمسق  لوا و  رب  دراد  تلالد 

مشش تسیب و  ثیدح 

لاوس یقت  دـمحم  ماما  بانج  زا  هک  دـنا  هدومن  تیاور  نارگید  نویع و  رد  قودـص  ماـکحالا و  بیذـهت  رازم  رد  هر  یـسوط  خـیش 
مردپ ترایز  دـندومرف  ءادهـشلادیس  ترـضح  تدـج  ترایز  ای  تسا  لضفا  تراوگرزب  ردـپ  ترایز  ایآ  موش  تیادـف  هک  دـندومن 

زا صاوخ  رگم  دـنک  یمن  ترایز  ار  مبیرغ  ردـپ  نامدرم و  همه  دـنیامن  یم  تراـیز  ار  مراوگرزب  دـج  هکنیا  تهج  هب  تسا  لـضفا 
رت نوزفا  نآ  باوث  تسا  رتشیب  هعیـش  هب  لمع  نآ  صاصتخا  هک  یلمع  ره  هک  دشاب  نیا  ثیدـح  ینعم  دـیاش  دـیوگ  فلوم  نایعیش 

هعیش قرف  یقاب  هب  هبسنلاب  رورس  نآ  ترایز  هکنیا  تهج  هب  نیسح  ماما  ترایز  زا  تسا  لضفا  اضر  ماما  ترـضح  ترایز  لثم  تسا 
ماما ترـضح  تماما  هب  سک  ره  هک  اریز  دراد  يرـشع  انثا  هعیـش  هب  صاصتخا  مهریغ  يدوراج و  یحطف و  یناـسیک و  يدـیز و  زا 

ملاعلا وه  تسین و  نینچ  دیامن  ترایز  یسک  ره  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  صوصخ  رد  نکیلو  تسلیاق  همئا  یقاب  هب  دش  لئاق  اضر 

متفه تسیب و  ثیدح 

هکنیا رد  ما  هدش  ریحتم  موش  تیادف  هک  درک  ضرع  ع )  ) یقت دـمحم  ماما  بناج  هب  میظعلادـبع  هک  تسیورم  رابخا  نویع  باتک  رد 
یم هچ  رما  نیا  رد  امـش  مریحتم  رما  نیا  رد  تراورزب و  ردـپ  ترایز  هب  ای  موش  فرـشم  نیـسح  ماما  تراوگرزب  دـج  ترایز  هب  ایآ 

هک یتلاح  رد  دندروآ  فیرـشت  نوریب  هظحل  زا  دعب  دندش و  هناخ  لخاد  میوگب و  ار  وت  باوج  ات  تسیاب  اجنیا  رد  دندومرف  دـیئامرف 
ردـپ ناروز  دنرایـسب و  مدـج  ربق  ناراوز  میظعلادـبع  يا  دـندومرف  شرهطا  ياه  هنوگ  رب  دوب  يراج  شرهطم  ياه  هدـید  زا  کـشا 

نآ ترایز  تیلضفا  رب  دراد  تلالد  هک  یثیداحا  ینعی  یناث  اما  دوش و  فرـشم  مبیرغ  ردپ  ربق  ترایز  هب  ینعی  دنـشاب  یم  مک  مبیرغ 
دوش یم  روکذم  لاح  هک  تسا  ثیدح  هس  سپ  ع )  ) يده همئا  یقاب  رب  رورس 

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


متشه تسیب و  ثیدح 

دالوا زا  کی  مادک  موش  تیادف  درک  ضرع  دید  باوخ  رد  ار  ربمغیپ  ترـضح  نینمؤم  احلـص و  زا  یکی  هک  هدش  لقن  هیوباب  نبا  زا 
ترایز ار  وت 

145 ص :

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


متس غیت  هب  دندمآ  نم  دزن  هب  یـضعب  هدش و  دیهـش  افج  رهز  هب  دندمآ  نم  دزن  هب  یـضعب  نم  دالوا  زا  هک  یتسرد  هب  دندومرف  میامن 
نکاما رد  هقرفت  دوجو  اب  هللا  لوسر  ایآ  میامن  ترایز  ار  کی  مادک  موش  تیادـف  مدرک  ضرع  دـیوگ  یم  صخـش  نآ  هدـش  هتـشک 

هناخ رهش و  هب  وا  رونم  دهشم  ینعی  تسا  رت  کیدزن  وت  هب  هک  نک  ترایز  ار  یـسک  دندومرف  ترـضح  نآ  ناشیا  هدهاشم  هفرـشم و 
نآ سپ  ع )  ) اـضر ماـما  ینعی  هللا  لوسر  اـی  مدرک  ضرع  سپ  تبرغ  نیمز  رهـش و  هب  تسا  هدـش  نوفدـم  وا  تسا و  رت  کـیدزن  وت 

هبترم هس  هیلع  هللا  یلصم  وگب  هک  دندومرف  ترضح 

مهن تسیب و  ثیدح 

هدومن تیاور  لئاسو  رد  رح  خیش  اضرلا و  رابخا  نویع  رد  قودص  ماکحالا و  بیذهت  رازم  باتک  رد  یسوط  خیش  هک  تسا  یثیدح 
بانج دزن  رد  راوز  نآ  يارب  زا  دشاب  یم  ار  یلع  نم  دنزرف  ربق  دنک  ترایز  هک  یسک  دندومرف  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  دنا 
باوث یلب  دندومرف  رورـس  نآ  ریاز  يارب  زا  تسا  جح  داتفه  باوث  هک  درک  ضرع  يوار  هروربم  جـح  داتفه  باوث  تیدـحا  سدـقا 
داتفه نیا  ینعی  دوش  یمن  تیدحا  هاگرد  لوبق  هک  ياهجح  رایـسب  هچ  دندومرف  دعب  رورـس  نآ  ریاز  يارب  زا  تسا  جـح  رازه  داتفه 

بشکی وا  دزن  رد  ای  ار  وا  دیامن  ترایز  هک  یسک  تسا  هدش  یهلا  هاگرد  لوبق  همه  تسا  ترـضح  نآ  ترایز  باوث  هک  جح  رازه 
هلیل هدنع  تاب  وا  هداز  نم  تسا  مسق  نیا  ثیدح  ترابع  دـشاب و  هدرک  نترایز  شرع  رد  ار  ملاع  دـنوادخ  هک  تسنانچ  دروآ  رـسب 

شرع رد  یـسک  ار  ادـخ  هک  دوـش  یم  مسق  هچ  درک  ضرع  دـیدرگ  رتداـیز  وا  بجعت  ثیدـح  يوار  هـشرع  رف  هللا  راز  نـمک  ناـک 
زا رفن  راهچ  نیلوا و  زا  رفن  راهچ  یهلا  تمظع  شرع  رب  دوب  دـنهاوخ  دوش  تماـیق  زور  هاـگره  دـندومرف  رورـس  نآ  دـیامن  تراـیز 

دـمحم و نیرخآ  زا  رفن  راهچ  اما  دـنا  مالـسلا  مهیلع  انیبن و  یلع  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  نیلوا  زا  رفن  راهچ  اما  نیرخآ 
يوزارت دنیامن  یم  ایب  ای  ناشیا  دزن  رد  ار  ماعط  دنشک  یم  دعب  دنـشاب  یم  نیعمجا  مهیلع  هیلع و  هللا  تاولـص  نیـسح  نسح و  یلع و 

همئا روبق  دنا  هدومن  ترایز  هک  یناسک  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ام  اب  دنیـشن  یم  نآ  زا  دعب  سپ  ثیدح  ظفل  فالتخا  انب  ار  لامعا 
نآ ربکا  قلاخ  ياهـشخب  هب  تسا  رتکیدزن  رت و  هجرد  دنلب  راهطا  همئا  روبق  نیریاز  ریاس  زا  هک  يراوز  نآ  ار و  مالـسلا  مهیلع  راهطا 
رب دومن  لالدتـسا  تسا  دراو  ثیدـح  نیا  رد  هک  هلیل  هدـنع  تاـبوا  ظـفل  زا  دوـش  یم  هک  دـیوگ  فـلؤم  تسا  رورـس  نآ  ربـق  راوز 
امن هظالم  تریصب  مشچ  هب  بوخ  نیاربانب  دشاب  ترایز  تهج  هب  هتوتب  هک  دراد  لامتحا  هچ  رگا  رورس و  نآ  ربق  ترواجم  تلیـضف 

رد بش  کی  ندوب  ضحم  هب  رورـس و  نآ  ربق  رئاز  ربق و  رواجم  هب  هلماک  تایطع  هرفاو و  تاماعنا  ردق  هچ  ملاع  دـنوادخ  هک  نیبب  و 
نابساپ کیالم  ناتسآ  نآ  ترواجم  رد  ار  دوخ  رمع  هک  یصاخشا  لاوحا  هب  اشوخ  سپ  دیامن  یم  اطع  وا  رطعم  رونم  سدقم  دهشم 
تایاور یـضعب  رد  هکلب  ما  هدروخن  رب  یثیدـح  هب  لاح  هب  ات  یلعم  يـالبرک  ترواـجم  صوصخ  رد  نکیل  وا  هک  نادـب  دـندینارذگ 

قفاوم رورس  نآ  اریز  هک  دشاب  نیا  یمئاد  ترواجم  بابحتسا  مدع  هجو  دیاش  انطو و  هذختت  فرـصناف و ال  ترراذا  هک  تسا  دراو 
تـسا یتقو  رد  هلحرم  نیا  دـشاب و  شطع  عوجر و  رب  دورمن  هیبش  تبحم و  هیرگ و  قوش و  قیرط  هب  هک  تسمزال  راـبخا  زا  یـضعب 

هداد رارق  نینچ  اذهل  تسلکـشم  رئاز  يارب  زا  لاوحا  نیا  یگـشیمه  ترواجم  اب  ًابلاغ  دشاب و  رورـس  نآ  تمدـخ  رد  یلیلق  نامز  هک 
فوخ و ترثـک  زا  هدوب  هبـشحوم  رادر  رورـس  نا  رونم  دهـشم  هک  نوچ  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  تراـیز  صوصخ  رد  نکیلو  دـنا 

راهچ ات  دوش  یم  رهاظ  هریغ  نینمؤملا و  سلاجم  زا  هچنآ  نوچ  قفاوم  هکلب  هدوبن  نامز  نآ  رد  نایعیش  زا  یتیعمج  يرهش و 
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نیا دنمان و  یم  ءابرغلا  بیرغ  ار  رورـس  نآ  اذهل  دندوب  فئاخ  هتـسویپ  نیریاز  هدوبن و  نیریاز  يارب  زا  یعامتجا  لاس  دـص  راهچ  ات 
ناکم نآ  عاـمتجا  رد  دوش  مدرم  لـیم  تبغر و  ثعاـب  هک  دـنداد  رارق  فیرـش  ناـکن  نآ  هتوتیب  ترواـجم و  صوصخ  رد  ار  باوث 

هدش دالب  عیمج  کشر  هبیط  هدلب  نیا  هدیدرگ و  نایعیش  عامتجا  لحم  هللا  دمحب  لاح  هچنانچ 

ما یس  ثیدح 

یسوط خیش  زا  هچنانچ  رگید  مایا  زا  تسلضفا  بجرملا  بجر  هام  رد  رورـس  نآ  ترایز  هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  هک  تسا  یثیدح 
ع)  ) یقت دمحم  ماما  بانج  تمدخ  هب  درک  ضرع  نامیلـس  نب  دمحم  هک  دنا  هدومن  تیاور  نویع  رد  قودـص  بیذـهت و  باتک  رد 

هنیدـم هب  نآ  زا  دـعب  دروآ  اج  هب  ملاع  دـنوادخ  تناـعا  هب  دوب و  بجاو  وا  رب  یعتمت  هرمع  مالـسالا و  هجح  يدرم  موش  تیادـف  هک 
دیدرگ و فرـشم  فرـشا  فجن  هب  نآ  زا  دـعب  دومن و  زین  ار  عیقب  همئا  و  ص )  ) ربمغیپ ربق  رهطم  ربق  ترایز  دـیدرگ و  فرـشم  هبیط 

تجح وا  هک  تسناد  یم  رورس و  نآ  قح  هب  دوب  فراع  صخـش  نآ  هک  یتلاح  رد  دومن  كاردا  ار  ترـضح  نآ  یـسوب  هبتع  ضیف 
دیهـش نآ  ریرـس  شرع  هضور  روضح  تفارـش  دـش و  فرـشم  ع )  ) نیـسح ماما  تمدـخ  هب  نآ  زا  دـعب  قیالخ و  عیمج  رب  تسادـخ 

ع)  ) مظاک یـسوم  ماما  بانج  رطعم  عجـضم  رونم و  دقرم  روضح  ضیف  هب  تفر و  دادغب  هب  نآ  زا  دـعب  دومن و  كاردا  زین  ار  مولظم 
يردقنآ دومن  اطع  وا  هب  ملاع  دنوادخ  راب  دش  جح  مسوم  هک  نوچ  سپ  دوخ  تیالو  رهـش و  يوس  هب  تشگرب  نآ  زا  دـعب  دیـسر و 

ردـپ ترایز  هب  ناـسارخ و  هب  دورب  اـی  دروآ  اـجب  هرمع  جـح و  دورب و  تروص  نیا  رد  اـیآ  دوش  فرـشم  همظعم  هکم  هب  دـناوتب  هک 
ترایز نآ  نکلو  تسلـضفا  نآ  هک  ار  مراوگرزب  ردپ  دیامن  ترایز  ناسارخ و  هب  دورب  دندومرف  ترـضح  دوش  فرـشم  تراوگرزب 
ناطلـس بناج  زا  هک  اریز  دیورب  ترـضح  نآ  ترایز  هب  اهزور  نیا  رد  هک  تسا  نیا  راوازـس  دروآ و  اجب  بجرملا  بجر  هام  رد  ار 
مکیلع انیلع و  ناف  هدـش  تیاور  ظفل  نیا  هب  ترایزلا  لماک  زا  همیدـق  هخـسن  رد  دـشاب و  یم  یتمرح  کته  یتعافـش و  ام  امـش و  رب 

زا هک  نامز  نآ  ناطلـس  زا  ناوا  نآ  رد  ایوگ  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  ثیدح  قوس  زا  هک  دیوگ  فلوم  هعیـش  ناطلـسلا  نم  فوخ 
رب هدـش و  یم  دراو  صوصخ  نیا  رد  یتعانـش  یفوخ و  ناـشیا  نایعیـش  نآ  رب  ناراوگرزب و  نآ  رب  هدوب  نیفلاـخم  نیدـناعم و  هلمج 

راوازـس هک  دندومرف  رورـس  نآ  اذهل  نایملاع  هودق  نآ  ترایز  هب  ناسارخ  يوس  هب  نتفر  تسا  هدوب  لکـشم  بعـص و  رایـسب  ناشیا 
دسرب یبیسآ  امش  هب  ادابم  هک  دیورن  رورس  نآ  ترایز  هب  لاح  هک  تسا  نیا 

مّیس باب 

هراشا

.هدیسر روهظ  هب  نابساپ  کیالم  ناتسآ  نآ  زا  رورس  نآ  نفد  زا  دعب  هک  تسا  یعیاقو  تازجعم و  رد 

زا هک  دوش  یم  یلاس  مک  تسا  رـصح  دـح و  زا  هداـیز  يرهاـظ  تاـمم  تاـیح و  لاـح  رد  رورـس  نآ  تاـمارک  تازجعم و  هچ  رگا 
تافتلا ضیف  زا  یلیلع  يروجنر و  یلش و  يروک و  دنوش  یم  فرشم  نایملاع  زجعم  نآ  یسوب  هبتع  فرـش  هب  هک  نیدراو  نیریاز و 

( هر  ) قودص دوب  هدش  عقاو  رورـس و  نآ  رطعم  رونم  دقرم  تکرب  هب  هک  هبیرغ  عیاقو  زا  یـضعب  هک  نوچ  نکلو  دبای  افـش  رورـس  نآ 
.میدش هتخادرپ  عیاقو  نآ  لقنی  ًالوا  اذهل  دوب  هدومرف  لقن  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد 

لوا هعقاو 
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انب یناتـسرامیب  لـیقعلاباب  رد  روباـشین  رهـش  نوریب  رد  هک  دوب  هدومن  رما  ناـسارخ  هاـشداپ  هیومح  هک  هدومن  تیاور  نویع  باـتکرد 
هب داتفا  يدرم  رب  هاشداپ  رظن  هار  نیب  رد  دوب  هدمآ  نوریب  ناتـسرامیب  نیا  هظحالم  تهج  هب  روباشین  زا  هیومح  هیومح  يزور  دـنیامن 

هب مالغ  يروآ  نم  دزن  هب  ار  وا  هکنیا  ات  وشم  ادج  وا  زا  شاب و  درم  نیا  قافتا  هب  هک  دومن  رما  دوخ  مالغ 
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هک دومن  رما  دوخ  لزنم  يوس  هب  هیومح  تشگرب  هک  ینآ  زا  دـعب  تفر  هاشداپ  لزنم  هب  صخـش  نآ  هب  هدومن  لـمع  هاـشداپ  هدومرف 
مالغ هب  هیومح  ماعط  ناوخ  رب  دندش  ایهم  ناشیا  همه  هک  نوچ  سپ  دندومن  رضاح  ماعط  دعب  دنوش و  عمج  همه  رکـشل  ياهدرگرس 

هک نوچ  سپ  امن  لخاد  ار  وا  تفگ  هیومح  تسا  رضاح  هناخ  رد  رب  تفگ  مدرپس  وت  هب  ار  وا  هک  صخش  نآ  تسا  اجک  تفگ  دوخ 
غراف هک  نوچ  دـنوش و  ماعط  فرـص  لوغـشم  هک  دـنیوشب  ار  وا  تسد  هک  هیومح  دومن  رما  دـمآ  رد  هاـشداپ  سلجم  هب  صخـش  نآ 

هب هک  دومن  رما  هن  تفگ  ار  شوگ  زارد  وت  یتسه  کلام  ایآ  تفگ  دومن و  صخـش  نآ  بناج  هب  ور  هیومح  ماعط  فرـص  زا  دـندش 
هیومح ریخ  هک  داد  باوج  زاب  صخش  نآ  ار  مهارد  نآ  وت  یتسه  کلام  ایآ  هک  دومن  لاوس  وا  زا  هی  ومح  زاب  دنهد  یشوگ  زارد  وا 
باوج زاب  زین  زیوح  لاوج  تفج  کی  نآ  دـشاب  یم  وت  يارب  زا  اـیآ  هک  دومن  لاوس  وا  زا  دـعب  دـنداد  وا  هب  مهرد  رازه  هک  درک  رما 

داد باوج  زاب  ار  نایمه  هرفـس و  وت  یتسه  کلام  ایآ  هک  دومن  لاوس  هیومح  زاب  دنداد  وا  هب  تفگ  هیومح  مرادـن  زین  ار  نآ  هک  داد 
تهج هچ  زا  هک  دیناد  یم  ایآ  تفگ  هدش  دوخ  رکـشل  ياسور  بناج  هب  تفتلم  هیومح  نآ  زا  دـعب  دـنداد  وا  هب  هک  دومن  رما  مرادـن 
هیومح ار  نآ  ببـس  میتسنادـن  هک  دـنداد  باوج  تشادـن  هک  ار  ایـشا  نیا  وا  هب  مداد  ار و  ایـشا  نیا  زا  صخـش  نیا  زا  مدومن  لاوـس 

شرع ناتـسآ  نآ  رد  مدش  یم  فرـشم  ناسارخ و  ناطلـس  ترایز  هب  ومتـشاد  قوش  رایـسب  بابـش  ناوفنع  رد  نم  هک  دـینادب  تفگ 
مدومن یم  تاجاحلا  یضاق  اب  تاجانم  ترضح  نآ  هجرد  ضرع  هعقب  تحت  رد  مدیشوپ و  یم  جردنم  ياهسابل  هکنیا  لاح  نایشا و 

تاروما نادرگ و  هاشداپ  ارم  هک  ناسارخ  ناطلـس  نیا  قح  هب  ناـیملاع  دـنوادخ  يا  هک  مدومن  یم  تساوخرد  لاـعتم  دـنوادخ  زا  و 
ملاع دنوادخ  زا  ع )  ) اضر ماما  ترضح  هجرد  شرع  هعقب  تحت  رد  زین  صخـش  نیا  امرف و  يراج  نم  تسد  رب  ار  ناسارخ  تکلمم 

ار دوخ  ياعد  تباجا  رهطم  هعقب  ناتکرب  زا  مدـید  مداد و  وا  هب  تشادـن و  مدیـسرپ و  وا  زا  لاـح  هک  ار  هچنآ  دومن  یم  تساوخ  رد 
يراج نم  تسد  رب  مه  صخـش  نیا  ياـعد  تباـجا  هک  متـشاد  یم  تسود  هک  نوچ  مدوب و  هدومن  تساوخرد  ملاـع  قـالخ  زا  هک 

دوش یفالت  دـیاب  هک  دـشاب  یم  یـصاصق  يزیچ  رد  صخـش  نیا  نم و  نایم  نکلو  دـمآ  لمع  هب  مه  نآ  هک  یلاـعت  هللا  دـمحب  دوش 
مدوب و يراب  هاـگرد  هب  يراز  عرـضت و  لوغـشم  نم  هک  یتقو  رد  تفگ  هیومح  تسملادـک  صاـصق  نآ  دـندرک  ضرع  اـهدرگرس 

نیا دوجو  اب  دشاب و  یم  نم  رب  رد  سردنم  یـسابل  هک  دید  صخـش  نیا  مدومن  یم  تساوخرد  نانم  دنوادخ  زا  ار  ناسارخ  تنطلس 
وت لثم  هب  ار  ناسارخ  یهاشداپ  درم  يا  تفگ  دز و  نم  هب  یئاپ  رـس و  مناهاوخ  نایملاع  دـنوادخ  زا  ار  یبلطم  نینچ  یناـشیرپ  رقف و 
هک دندرک  ضرع  اهدرگرـس  نآ  زا  دـعب  دوش  هدروآ  رب  دوز  ات  امن  یئزج  ياهلاوس  نم  لثم  مه  وت  ینعی  دـنهد  یمن  یـصخش  نینچ 
وا قح  رد  وت  ششخب  دوش  لماک  ات  صخش  نیا  قح  رد  ار  دوخ  ینابرهم  اطع و  امن  مامت  صخش و  نیا  ریصقت  زا  رذگب  اهاشداپ  يا 
یم فرشم  ترضح  نآ  نابساپ  کیالم  ناتـسآ  یـسوم  هبتع  هب  تاقوا  هشیمه  دندومن و  تساوخرد  ناشیا  هچنآ  دومن  لوبق  هیومح 

دومن جـیوزت  دوب و  هدـیناسر  مه  هب  راوگرزب  نآ  تکرب  زا  هرهطم  هعقب  نآ  نیرواجم  املع و  تاداـس و  هب  يرایـسب  صـالخا  دـش و 
ماعنا و دروآ و  رد  دنوخ  رـصق  هب  ار  وا  دوب و  هدش  هتـشک  شردپ  دمحم  هکنآ  زا  دعب  يولع  دیز  نب  دـمحم  نب  دـیزب  ار  دوخ  رتخد 
(1) تسا ع )  ) اضر ماما  ترضح  تکرب  زا  وا  یهاشداپ  تلود و  تسناد  یم  هک  دوب  نآ  ببس  هب  همه  اهنیا  دومن و  وا  هب  رایسب  مارکا 

رازه تسیب  وا  اب  دومن و  جورخ  روباشین  رد  يولع  دایز  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلاوبا  نوچ  و 
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لد هب  الال  ؤلؤل  رپ  نورد  هدوس  �همرـس  رپ  نورب  *** هدومآ ریـش  زا  شلد  هدولآ  ریق  اـب  شنت  ارذـع  هرط  گـنر  هب  قماو  هدـید  گـنس 
يوید وچ  هتفر  اوه  رب  يدود  وچ  ابهـص  �هوشن  روش  نادـنر ز  برط  مزب  رد  وچ  *** نادـنخ یهگ  نایرگ  یهگ  نادـنز  نت  هب  نشلگ 
نمهب رهگ  نشور  ای  و  *** نشور �هرهچ  هتفهن  نژیب  هچ  هریت  رد  ای  اراخ و  رب  هریخ  یتسم  هتفـسان ز  رد  سب  هدز  *** هتفـشآ تسم و 
هدیمد وا  ضیف  ارحـص ز  نشلگ و  فرط  هب  هلاژ  نآ  زا  ناراب  سب  ز  *** هلاخبت هدروآ  نورب  هلال  خر  هچنغ  بل  اهردژا  ماکرد  هدـش 
ساملا سب  ز  *** هدیشارت ناحیر  طخ  هدیشارخ  لگراذع  اوآ  لگ  خرس  خاش  هب  لبلب  برط  زا  هدیـشک  *** لبنـس �هرط  هدیمـش  لگ 

نمس رب  هدنکف  ارمح  �هلال  زا  نیمز  ناتسراگن  کشر  وزو  *** ناتسراهب رسکی  هدش  ناتسراخ  فارطا  وزا  اضیب  �هلاژ  زا  غاب  هب  هدیشاپ 
اه هرهز  شمهــس  درپ ز  ناـج  غرم  شمیب  اــنعر ز  يدــهاش  نـیگنر  وـچ  هـیاریپ  قرغ  وز  نـمچ  *** هیامرــس هداد  ار  نـمد  هیاــس 

توسک لبنـس  ز  *** نوماـه نترب  دـشوپ  هک  نودرگزا  مدره  دـشورخ  اوآ  دـشکدد  نوـچ  اـی  درغ و  اـهدژا  نوـچ  وا  وـچ  *** درد
ضیف زا  نونک  امسا  تقرف  زا  دعـس  هک  هلان  دشک  لد  زا  نانچ  *** هلال نمد  زا  دنامد  هلاژ  نمچ  رب  دناشف  ابید  تعلخ  هلال  نوسکا ز 

نمد *** رمشکو خلخ  لامه  ربنـسیس  ورـس و  زا  نمچ  اروح  �هرط  يوب  هب  ناملغ  �هرهچ  گنر  هب  *** ناحیر لگزا و  دیامن  ناتـسب  وا 
هدرتسگابص نوطالقس  شرف  ییوگوت  *** نویلگنا فحـص  نوچ  نمچ  نوگانوگ  ياهلگ  سب  امغی ز  تبت و  زارط و  رهبع  هلال و  زا 

سب هلال ز  سب  امیـس ز  رد  میـس  نوچ  همه  خـساپ  رد  شون  نوچ  همه  *** خـلخ تریغ  ناتـسلگ  خر  خرف  ناـبوخ  سب  یعرم ز  رد 
نتخ کـشم  نازو  نازرل  نازو  داـب  زا  لـگ  اـبیز  نیمز  شکلد  اوه  نیا  گـنر  نآ ز  يوب  ز  *** نیکـشم نمچ  نیگنر  نمد  نیرـسن 
نوچ نمچ  نمیا  يداو  نوچ  نمد  *** نورتسن رون و  رون  نسوس ز  هلال و  رف  اراس ز  ربنع  داـسک  نازرا  تفگـش  دوبن  یلب  *** نازرا

ییوگوت الهـش  سگرن  وس  کی  نامعن ز  �هلال  وس  کی  ز  *** ناحیرو لگ  فصردـنا  فص  ناتـسبرد  هچ  نوماـهرد  هچ  انیـس  �هنیس 

تشد هب  نازان  نانچ  نیدرورف  رف  زا  نمچ  اقـستسا  رهب  نوماه  هب  ردنا  لاسکـشخ  رد  نامچ  *** رـس هنهرب  اپ  هنهرب  روشک  کی  لها 
ماما العا  یلاع  یلع  نانم  دزیا  یلو  *** نامیا �هجل  گنهن  ناکما  �هشیب  ربژه  ارـضخ  دبنگ  هن  نیرب  نید  هاش  رف  زا  سوط  هک  *** نیچ

میـسن *** نید رازغرم  راهب  نییلع  غاب  لاهن  ایوپ  وا  مزع  زا  رهپـس  نکاس  وا  مزح  زا  نیمز  *** نمآ مرح  نوچ  شمیرح  نماض  نماـث 
شخر ادیـش  وا  رهم  زا  ناور  هلاو  وا  رهچ  رب  درخ  *** هلال ار  عرـش  ضاـیر  هلاژ  ار  لدـع  باحـس  اـهاط  �هحود  میمـش  نیـسای  �هضور 

يوترپ شیار  مزلق ز  یی  هرطق  شدوج  اـیوگ ز  نخـس  قـطن  نیزا  هدـنز  درخ  ناـج  نآزا  *** هدـنزرا یتوقاـی  شبل  هدـنزورف  يرهم 
ییوـگ شتمـشح  بنج  هب  *** ییوـج وا  دوـج  زا  طـیحم  ییوـب  وا  قـلخ  زا  تشهب  اـهلد  �هبعک  شقاور  مدرم  �هلبق  شباـنج  *** مجنا

شراسخر یگنر ز  رمق  اربغ  �هدوت  يرابغ  شنارکی  مس  لعن  ز  *** شناگوچ دـیع  لاله  شنادـیم  يوگ  هراتـس  اـنیم  دـبنگ  ناـیارگ 
زا يراــشعم  کــلف  شمزح  زا  يراــثآ  نـیمز  اــضعا  رد  حور  نوــچ  ناــهن  شرادــید  رهم  ار  رــشب  *** شراــتفگز یمعط  رکش 

کلم شناشخر  رهچ  رهم  هب  *** شناتـسبش عمـش  رمق  شناتـسبد  لفط  درخ  ارای  ندز  مد  درادـن  شمزر  �هنهپ  رد  لـجا  *** شمزع
شسلجم رد  کلف  ینآ  شیتسه  زا  دبا  ارهز  �هنیـس  رورـس  ردیح  �هدید  غورف  *** ربمغیپ عرـش  ماوق  ربکا  ملاع  ماظن  ابرح  زا  رت  ناریح 

شتایح مدمه  مدق  اب  شثودح  *** مرخ اوسام  شدوج  مأوت ز  اضقاب  شدوجو  اضیب  �هضیب  نازورف  یناف  شتمه  ناوخ  هب  *** یناوخ
رد تسییوگ  نیمز  اهیفام  ایند و  همه  شتـسش  �هتـسب  یهام  وچ  *** شتـسد رد  تسیغیت  اـنف  شتـسش  رد  تسیریت  اـضق  اـتمه  دـبا  اـب 

ناهج متفگاطخ  دـشخب  ناکو  رحب  لئاس  هب  اـتکی  دزیا  شیپ  هب  شتـشپ  نامـسآ  نوچ  اـتود  *** شتـشگنا رد  يرهم  کـلف  شتـشم 
�هجل یبابح  وا  لاون  يایرد  ز  *** وا لامکوحم  کلف  وا  لامج  تسم  کلم  ادیپ  دوش  يرایـسب  دشخب ز  ناهن  واک  متفرگ  *** دـشخب

يرادقم ز شرع  شردـق  اریپ ز  ناهج  وا  ار  ناهج  رورپ  نامز  وا  ار  نامز  *** رخفم وا  تاذ  ار  ناهج  رویز  وا  لدـع  ار  نامز  ارـضخ 
ردق ار  کلف  *** عنـصم وا  رهق  ار  لجا  عبرم  وا  دوج  ار  لما  يوأملا  تنج  ضایر  يراخ  شتکوش  غاب  هب  *** يراثآ كاخ  شعنص 

بکاوک اقنع  تلزع  هدـیزگ  قح  ياوسام  زا  شلد  *** قح ياضق  وا  ياضق  قح  ياضر  وا  ياضر  اجلم  وا  ردـص  ار  کلم  عجرم  وا 
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�هیامرـس شلد  یتـسه  �هیاریپ  شخر  اـسلباج  هچ  اـقلباج  هـچ  شناـمرف  طـخ  ریز  هـب  *** شناوـخروخ يرجا  کـلف  شناوـیا  تـشخ 
شیوک �هبعکدرگ  هب  *** شیوربا هبق  ار  کلف  شیوس  لد  يور  ار  کلم  ادـبم  رد  هچ  عطقم  رد  هچ  یتسه  �هیاد  شدوجو  *** یتسه

کی زا  دـنک  ارغط  اـضق  ناوید  رداـص ز  دوش  وا  رما  هب  *** رهاـظ رد  هچ  نطاـب  رد  هچ  رمآ  دوب  وا  ار  ناـهج  یـصقالادجسم  فاوـط 
هب *** هدیـشوک سفن  مزح  هب  هدیـشوپ  سدق  يادر  انرب  ار  ریپ  ناهج  هدنـشخر  رهچ  زک  نانچ  *** هدنز ار  هدرم  نارازه  هدـنخرکش 
ودز الا  �هماج  بیج  هدروآرب ز  رس  سپ  نازو  *** هدرب اوسام  زا  قبس  هدروخال  يانیم  زا  یم  ماج ال  تدحو ز  یم  هدیـشون  سنا  مزب 

الا دوبعمال  هک  هگرخال  تشد  رد  فدز  ایرد  رد  هلجد  بآ  وچ  ینارون  رهم  رد  هم  وچ  *** یناف قح  رون  رد  هدـش  یناکما  گنز  هد 
انثتسا هک  قحلم  هدش  قح  اب  نانچ  *** قرغتـسم یفن  رحب  هب  قح  دای  هب  سب  زا  هدش  انثتـسا  هاگتولخ  هب  هر  هتـسج  یفن  خاکز  *** هللا

هن یقوذ  دوب  یـسیردا  ملع  زوـمر  ـالاک  يرب  را  لـهاان  هب  هدرخ  درخ  دریگ  یلب  *** هدرپ رد  زار  دیارـس  هدرورپ  زار  ناور  انثتـسم  هب 
تناـمرف كارتف  یهخ  *** تناـسحا ناوخ  یتیگود  تناوخاـنث  نادزی  یهز  امـسالا  ملع  زومر  یـسیلبا  قوذ  دـناد  هچ  *** یـسیردت

زا رـس  هب  اخرتسا  جـنر  ار  کلف  تهاکناج  مشخ  میب  ز  *** تهاگرد يودـنه  لحز  تهاـگرخ  خـیم  هراتـس  یقثولا  هورع  ار  ناـهج 
وچ *** ملاع �هیاریپ  نیهب  مدآ  �هوابون  نیهم  يرـسا  يذـلا  ناحبـسف  تجارعم  برق  طاسب  *** تجاهنم عرـش  قیرط  تجات  قح  فطل 

ییوت رواد  ییوت  رمآ  ییوت  یهان  ییوت  *** رهاظ ییوت  نطاب  ییوت  رهام  ییوت  بلاغ  ییوت  یندا  وا  هاگتولخ  هب  مرحم  نیلسرملاریخ 
يدنوادخ ناکما  �هرومعم  رد  وت  اشنم  ییوت  ار  فراعم  رهظم  ییوت  ار  دماحم  *** رویز ییوت  ار  کلامم  ربهر  ییوت  ار  کلاسم  اراد 

رــش ریخ و  رب  ییوـت  رداـق  رــض  عـفن و  رب  ییوـت  ایــشا  رد  وـت  مـکح  ناور  ناــج  نـت  ردوـچ  نوـخ  گر  ردوـچ  *** نادزی زا  سپ 
وت ینادزی  ناک  جـنگوت  *** یناکار لقع  رد  وت  یناج  ار  عرـش  مسج  وت  اـناد  دـب  کـین و  رب  ییوت  رمآ  دد  وید و  رب  ییوت  *** رهاـق
قح یهام ز  ات  هام  زا  ارت  اّمـص  �هرخـص  فان  ار ز  قیاقـش  ینایور  وت  *** ار قیاقد  ییانیب  وت  ار  قیاقح  ییاـناد  وت  یحوا  اـم  رـس  یناد 
وت زا  ار  ناور  *** شیاـسآ وـت  زا  ار  نـیمز  شیازفا  وـت  زا  ار  ناـمز  اورپ  تـسکزا  دـشابن  یهاـکرگو  ییازفا  رگ  *** یهاـش �هـناورپ 

هقلح تعرد  ابآ ز  ناگتفه  هدوبن  ردام  ناگراچ  هدازن  *** رتسگ نیرفآ  يدوب  وت  رواد  تردق  کلک  هب  انغتسا  وت  زا  ار  درخ  شمارآ 
ار قلخ  ددرگن  رواد  يا  وت  فطل  رگا  ادـیب  یی  هوطخ  تکلم  نوحیج ز  یی  همطل  ترهق  ز  *** نوناک یی  هلعـش  تغیت  نودرگ ز  یی 
زا مک  نیورپ  �هشوخ  دـیامن  *** نیب قح  �هدـید  ردـنا  تک  نید  غاب  لخن  يا  یهز  اـپ  رب  دوش  اـهتمایق  رـشحم  رد  قلخ  هآ  ز  *** ربهر
وا تسمخت و  نخـس  ادرف  درب  لصاح  ات  هک  یناقهد  زورما  دـنک  *** ینادنخـس داد  دـهد  ینآاق  وت  فاـصوا  رد  اـمرخ  �هشوخ  کـی 
هب *** ینار شرگ  هللاذاعم  یناوخ  شرگ  هللا  یلاعت  ازوج  رد  هشوخ  دـنیچ  هک  نازیم  رد  هناد  دـناشف  *** ناراب لما  عرزم  انث  ناـقهد 

لدـشوخ دوش  یناوخ  شرگ  *** لداع یهخ  ینار  شرو  لذ  اـب  یهز  یناوخ  شرگ  ـالوم  ییوت  رتهم  ییوت  یناد  یم  هک  تلاـح  ره 
شرگ یـضرت  امک  یغبت  امک  هللا  كازج  تروص  رهب  *** هللا كاـمح  ینار  شرو  هللا  كاـفع  یناوخ  شرگ  اوسر  دوش  ینار  شرو 

لـگ و لـگزا  دــمد  ناـسین  هـم  رد  اـت  ـالا  اـبیز  مرکاـبیز  متــس  دــیوگالمرب  دــسرتن  *** دــیوگاعد ینار  شرو  دــیوگانث  یناوـخ 
مد یکـشم  زبس و  ناحیر  وچ  *** مأوت یمرخ  اب  لگوچ  مرخ  تریاز  هلال  وچ  اراخ  زا  هلال  دیآرب  ناتـسب  زا  لبنـس  دیورب  *** ناحیر

اریپ ناتسوب  لبنس  وچ 
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دش علطم  هیومح  هک  نوچ  سپ  داتسرف  اراخب  هب  هدومن  سوبحم  دیقم و  هتفرگ و  ار  وا  دوب  روباشین  یلاو  هک  هفیلخ  دندومن  تعیب  رفن 
ام رب  ناشیا  مارتحا  دنشاب و  یم  ادخ  ربمغیپ  دالوا  زا  تارضح  نیا  هک  تشون  ناسارخ  ریما  هب  دنتـشادرب و  وا  ندرگ  زا  دنب  هک  دومرف 

جورخ ماقم  رد  شاعم  بلط  تهج  هب  ات  دینک  ناشیا  لاح  تیافک  هک  تسا  بجاو  دـنوش  یم  ریقف  یب  زیچ و  یب  نوچ  تسا و  مزال 
رد هدعا  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  دروآ و  روباشین  هب  ار  وا  مامت  زا  زع  اب  داد و  رارق  يرهـش  ره  رد  یمـسر  وا  يارب  زا  سپ  دـنیاین  رب 

.تسنابساپ کیالم  ناتسآ  نآ  تکرب  هب  اهنیا  عیمج  دنهد و  یم  رارق  یموسر  بسن  لها  يارب  زا  هک  هدش  يراج  يراجن 

مّیود هعقاو 

دیوگ یم  دوب  ورم  مکاح  ثیدح و  باحصا  هلمج  زا  هک  هللادبع  نب  رماع  یلع  ابا  هک  تسا  روکذم  ع )  ) اضرلا رابخا  نویع  باتکرد 
مدوب رـضاح  دنتـشاد  اهوزرآ  هجرد  شرع  هضور  نآ  روضح  تفارـش  هب  ماقم  نکر و  هک  همئالا  نماث  بانج  سدـقم  دهـشم  رد  هک 
دومن یم  نآ  زا  تفارش  بسک  مرح  لح و  هک  ترضح  نآ  رهطم  رس  يالاب  رد  دش و  هکربتم  هبق  نآ  لخاد  یکرت  صخش  هک  مدید 
دوبعم لاعتم و  دـنوادخ  يا  هک  دومن  یم  ضرع  یکرت  نابز  هب  دومن و  یم  يراز  هیرگ و  دومن و  یم  لاعتم  رداق  هاگرد  هب  لاـهتبا  و 

رگید هک  ناسرب  نم  هب  ار  وا  تافو  ربخ  تسا  هدرم  هاگره  اـمن و  نشور  وا  لوصو  هب  ارم  مشچ  تسا  هدـنز  نم  سپ  رگا  لـالجلاوذ 
مدمآ و وا  دزن  هب  تخوس و  وا  رب  ملد  متسناد  یم  ار  یکرت  نابز  نم  هک  دیوگ  یم  هللادبع  نب  رماع  مرادن  لمحت  بات و  نیا  زا  شیب 

هدش دوقفم  دابآ  قحسا  گنج  رد  لفط  نآ  دوب  نم  تایح  هیام  هک  متشاد  يدنزرف  تفگ  یئامن  یم  هیرگ  ردقنیا  ارچ  درم  يا  متفگ 
هلان و لگ  هچنغ  تقرافم  رد  لبلب  لثم  لفط  نآ  تقراـفم  رد  زور  بش و  هک  دراد  يرداـم  لـفط  نآ  تسین و  مولعم  نآ  زا  يربخ  و 

یم هبح  رد  شرع  هعقب  نیا  هب  هانپ  دهد  يور  یتجاح  یملا و  يدرد و  ار  وا  هک  ره  هک  مدوب  هدینش  هک  نوچ  نم  دیامن  یم  يرارقیب 
ضرع ار  دوخ  بلطم  مدـیناسر و  ناشک  ناشک  ناـکم  نیا  هب  ار  دوخ  اذـهل  دـیامن  یم  اور  ار  وا  تجاـح  تاـجاحلا  یـضاق  دروآ و 
نوریب نایشآ  شرع  ناتـسآ  زا  ار  وا  متفرگ و  ار  روجهم  نآ  تسد  تخوسب و  وا  رب  رایـسب  ملد  هک  دیوگ  یم  هللادبع  نب  رماع  مدومن 
يدـق دـنلب  ناوج  میدـید  میدـمآ  نوریب  دجـسم  زا  ام  هک  نوچ  سپ  میامن  دوخ  ناـمهم  زور  نآ  رد  ار  وا  هک  مدومن  هدارا  مدروآ و 

نآ رب  كرت  صخـش  نآ  مشچ  هک  نیموه  دروخرب  ام  هب  هدیـشوپ  یعقرم  هماج  هدـیئور و  شراذـع  رب  طـخ  هزاـت  دازآ و  ورـس  نوچ 
تسا یسک  نامه  ناوج  نیا  هک  دش  مولعم  دومن و  زاغآ  قوش  هیرگ  تخادنا و  وا  ندرگ  هب  تسد  تسجرب و  رایتخا  یب  داتفا  ناوج 

تسا و هدوب  وحن  هچ  وت  تیاکح  رسپ  يا  متفگ  مدومن و  بجعت  نم  دوب  بلاط  ار  وا  لاصو  نیا  زا  لبق  تعاس  کی  صخش  نیا  هک 
صخـش ارم  مداتفا و  ناتـسربط  هب  نم  دابآ  قحـسا  گـنج  زا  دـعب  تفگ  ناوج  نآ  يدـش  ادـیپ  لاـح  عضوم  نیا  رد  وت  قیرط  هچ  هب 
متـشادن هوجولا  نم  هجو  چیه  هب  ار  اهنآ  ربخ  مدمآ و  نوریب  دوخ  ردام  ردپ و  بطر  ددع  هب  مدش  گرزب  ات  دومن  یم  تیبرت  یملید 

دیوگ یم  كرت  صخـش  نآ  مدیـسر و  اجنیا  هب  ات  متفرگ و  ناشیا  هب  ار  هار  دندمآ  یم  يوضر  سدـقم  دهـشم  هب  یتعامج  هکنیا  ات 
ندب رد  حور  ات  هک  مداد  رارق  دوخ  رب  دش و  رهاظ  نم  رب  رونم  عحضم  رهطم و  ربق  نیا  بحاص  زا  هچنآ  ببس  هب  دش  لماک  منیقی  هک 

متـشهب هب  ار  ادـخ  توک  رـس  زا  دورـس  یم  لاقم  نیا  هب  ایوگ  شلاـح  ناـبز  مورن و  نوریب  رطعم  سدـقم  دهـشم  نیا  زا  تسیقاـب  نم 
رورـس نآ  ترایز  ترواجم و  هب  ار  نادنمزرآ  نایعیـش و  عیمج  ملاع  دـنوادخ  سب  ار  ام  ناکم  نوک و  زا  وت  يوک  رـس  هک  تسرفم 

.دزاس فرشم  ملاع 

میس هعقاو 
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باتک رد 

149 ص :
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کی دـیوگ  یم  هک  هدومن  تیاور  دوب  یبتع  رفعج  وبا  قیفر  نیـشن و  مه  تاقوا  هشیمه  هک  يزار  ءامکح  زا  ع )  ) اضرلا راـبخا  نویع 
هک متفرگ  نذا  وا  زا  نوچ  دوب  هبنشجنپ  زور  مدش  دراو  وا  رب  نوچ  داتـسرف  قازرلا  دبع  نب  روصنم  يوس  هب  ارم  یبتع  رفعجوبا  ینامز 

رهاظ نم  تهج  هب  هباشن  شرع  هناتـسآ  نیا  رد  هک  هعقاو  نک  شوگ  ایب  تفگ  روصنم  موش  فرـشم  ع )  ) اضر ماما  بانج  تراـیز  هب 
تاقوا هشیمه  سدقم و  دهشم  نیا  لها  رب  مدوب  نیبصعتم  هلمج  زا  یناوج  مایا  رد  نم  هک  نادب  میامن  لقن  وت  يارب  زا  هک  تسا  هدش 

متفرگ یم  ار  ناشیا  ياهلام  اهتخر و  مدومن و  یم  تیذا  رازآ و  متفرگ و  یم  هار  رس  ناشیا  رب  اههار  رد  مدش و  یم  نیریاز  ضرعتم 
دوخ زوی  هتدومن  هولج  مرظن  هب  یئوهآ  مدش  نوریب  سوط  نابایب  راکـش  مزع  هب  يزور  ات  مدومن  یم  يدعت  ملظ و  ناشیا  رب  هشیمه  و 

هب تمیزع  نانع  دـید  دودـسم  دوخ  يودرب  بناج  راهچ  زا  هراـچ  باوبا  وهآ  نآ  هک  نیمه  مدومن  اـهر  وهآ  نآ  ندومن  دیـص  هب  ار 
نیمه دش  ناور  وهآ  بقاعتم  اج  همه  دمهف  دومن و  تسا  مانا  عیمج  هانپ  تشپ و  هک  مامه  ماما  نآ  رونم  عجضم  رهطم و  هعقب  تمس 

هک میدومن  رایـسب  دهج  دج و  دـنچ  رهام  دومنن و  ناکم  نآ  رد  لوخد  تارج  داتـسیا و  دـهف  دـش  ناکم  نآ  رد  لخاد  وهآ  نآ  هک 
دومن و یم  وا  دصق  زوی  دمآ  یم  نوریب  ناینب  ضیف  ناکم  نآ  زا  لازغ  نآ  هک  ینامز  ره  دشن و  نکمم  دیامن  دیص  ار  وهآ  زوی  دیاش 

هرجح هب  وهآ  نآ  دومن و  یمن  ناکم  نآ  رد  لوخد  وا و  نتفرگ  تارج  زوی  دـش و  یم  نمیا  دـش  یم  ناکم  نآ  لخاد  هک  نیمه  زاب 
لخاد هک  یلازغ  نینچ  هک  مدومن  لاوس  رـصن  یبا  زا  مدش  دوب  ناکم  نآ  هب  کیدزن  هک  یطابر  لخاد  نم  دش و  لخاد  ناکم  نآ  زا 

لکـشپ و مدش و  دوب  هتفر  وهآ  هک  هرجح  نامه  لخاد  نم  سپ  مدیدن  یئوهآ  نینچ  نم  تفگ  رـضن  یبا  تفر  اجک  دـش  ناکم  نیا 
مدش و ترـضح  نآ  رونم  دقرم  یجتلم  هدـید  زار  لها  رخفم  نآ  زا  ار  زاجعا  نیا  هک  نوچ  سپ  مدـیدن  ار  وا  مدـید و  ار  ولا  لوب  رثا 
مارکا و ددـس  رد  هدومن  تافام  یفالت  هکلب  میامنن  نیرئاز  تیذا  رازآ و  رگید  هک  مدرک  رذـن  دـش و  لـماک  ناـشیا  قح  رد  مداـقتعا 

دهـشم هب  هانپ  دهد  يور  نم  هب  یکانلوه  رموا  تقو  ره  نیا  زا  دـعب  مروآ و  اجب  تسناشیا  حالـص  ریخ و  هچنآ  میارب و  ناشیا  ماظعا 
یم اور  ارم  جئاوح  رهطم  ربق  نیا  تکرب  هب  ملاع  قالخ  میامن و  یم  لاوس  ار  دوخ  جـئاوح  مروآ و  یم  بیرغ  ماما  نیا  رونم  سدـقم 

هک نوچ  دش و  گرزب  رـسپ  نآ  دومن و  اطع  دنوادخ  دیامن و  اطع  يرـسپ  نم  هب  هک  مدومن  لاوس  تیدـحا  سدـقا  بانج  زا  دومن و 
نآ نتکرب  هب  ملاع  دنوادخ  زاب  مدومن  رگید  رسپ  يانمت  مدش و  فرشم  ترضح  نآ  ترایز  هب  زاب  دش  هتشک  رسپ  نآ  یتقو  کی  رد 

ملاع دنوادخ  زا  ترـضح  نآ  رهطم  ربق  دزن  رد  متـشاد  هک  یتجاح  ره  نم  نیا  زا  دـعب  دومرف و  تمحرم  نم  هب  رگید  رـسپ  ترـضح 
هـضور سدـقم و  دهـشم  نیا  نکرب  زا  تسا  هدـش  تباث  نم  رب  هچنآ  تسنیا  دـش  یم  هدروآرب  نم  جـئاوح  مدومن و  یم  تساوخرد 

.داب تمحر  وا  نانکاس  رب  هک  رهطم 

مراهچ هعقاو 

ریما مدوب و  یلع  نب  رـصن  یبا  ریما  تمدخ  رد  هک  دـیوگ  یم  دـمحم  نب  دـمحا  رـصن  وبا  هک  تسیورم  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد 
نم هب  دندیمهف  ار  رما  نیا  ریما  نابوسنم  باحـصا و  هک  نوچ  تشاد و  یم  یمارگ  ارم  تبحـص  دومن و  یم  یئوکین  تبحم و  رایـسب 

موتخم دوب و  مهرد  رازه  هس  نآ  رد  هک  داد  يرز  هسیک  نم  هب  ریما  یتقو  کی  رد  نم  هب  رایسب  تسا  لیام  ریما  ارچ  هک  دنادرب  دسح 
هک یناـکم  رد  مدـمآ و  نوریب  ریما  دزن  زا  نم  میاـمن و  میلـست  راد  هنازخ  هب  ار  هجو  نآ  هک  دوـب  هدوـمن  رما  دوـب و  ریما  دوـخ  رهم  هب 
دنچ ره  دـندیدزد و  نم  دزن  زا  ار  هسیک  مدوب  تبحـص  لوغـشم  متـشاذگ و  دوخ  دزن  رد  ار  رز  هسیک  متـسشن و  دننیـشن  یم  نانابرد 

يرثا اهنآ  زا  مدومن  صحفت 
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صحفت هچ  ره  نم  دوب و  نم  اب  تبحـص  تقو  رد  مالغ  نآ  دـنتفگ و  یم  شاـط  خـلطخ  ار  وا  هک  دوب  یمـالغ  ریما  يارب  زا  متفاـین و 
هک متسناد  یم  نم  یئوگ و  یم  وت  هک  هسیک  نینچ  میدیدن  ام  هک  دنتفگ  مدومن  دندوب  رـضاح  نم  دزن  رد  هک  یعمج  زا  ار  رز  هسیک 
هک اریز  دنیامن  مهتم  ارم  ادابم  هک  میامن  راهظا  ریغ  هب  ار  رما  نیا  هک  متـشاد  شوخان  دنا و  هدرب  دسح  دنراد و  توادـع  نم  اب  ناشیا 

دوش و فرطرب  نم  زا  هرملاب  ریما  تبحم  هک  دوب  هدش  نیا  هب  بیرق  هک  دندوب  هتفگ  يدنچ  نانخـس  ریما  دزن  رد  نموخ  رد  نیدساح 
تقو ره  هک  دمآ  مرطاخ  هب  میامن  عفد  هنوگچ  ار  لکشم  نیا  میامن و  هراچ  هچ  رز  هسیک  نیا  صوصخ  رد  ایآ  هک  مدش  رکف  رد  نم 

نآ تکرب  هب  دـش  یم  لکـشم  نآ  عفر  تفر و  یم  ع )  ) اـضر ماـما  هجرد  شرع  هضور  هب  دـش  یم  عقاو  یلکـشم  رما  مردـپ  يارب  زا 
نذا هک  مدرک  ضرع  مدـش و  ریما  سلجم  لـخاد  سپ  مدومن  رورـس  نآ  نابـساپ  میـالم  ناتـسآ  یـسوب  هبتع  مزع  زین  نم  راوگرزب و 

هب امش  هک  يرز  هسیک  هتخیرگ و  متشاد  یمالغ  متفگ  تسا  لغش  هچ  هک  تفگ  ریما  مراد  یلغش  هک  اریز  سوط  يوس  هب  مورب  دیهد 
نم دزن  رد  هک  وش  هجوتم  تفگ  ریما  تسا  هتـشادرب  مالغ  نآ  ار  هسیک  نآ  هک  دـسر  یم  ناـمگ  نینچ  ارم  هدـش و  دوقفم  دـیداد  نم 
وت رگا  هک  هدـب  ینماض  هجو  نیا  صوصخ  رد  هک  تفگ  ریما  دـشاب  نینچ  هک  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  تفگ  يوشن  راـبتعا  یب  نیاـخ و 

يذغاک دوب و  دهاوخ  وت  هب  قلعتم  مراد  هک  یکلم  لزنم و  مدماین  زور  لهچ  زا  دعب  هاگره  متفگ  دـهدب  وا  دـسرن  ام  هب  هجو  ای  یئاین 
ارم اهوگتفگ  نیا  زا  دعب  دتـسرفب  وت  يارب  زا  دیامن و  طبـض  ارم  بابـسا  عیمج  هک  سیونب  تسیعازخ  نسحلاوبا  هک  سوط  مکاح  هب 

هیارک ناوج  ناکم  زا  لزنم  هب  لزنم  مدش و  مالسلا  مهیلع  همئالا  نماث  رطعم  رونم  دقرم  بناج  هب  هجوتم  مدش و  نوریب  نم  داد و  نذا 
مدسش تاجاحلا  یضاق  هاگرد  هب  تجاح  ضرع  لوغشم  هجرد  شرع  هعقب  تحت  رد  مدش و  فرشم  سدقم  دهـشم  هب  ات  مدومن  یم 
باوخ ارم  انثا  نیا  رد  تسا  اجک  رد  رز  هسیک  هک  موش  علطم  هک  مدومن  قیرط  نیا  هب  ار  دوخ  ضرع  رورـس  نآ  رهطم  رـس  الاب  رد  و 

وضو دیدجت  متـساوخ و  رب  نم  دومن  اور  ار  وت  تجاح  ملاع  قالخ  هک  زیخرب  دندومرف  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  هدوبر  رد 
رز هسیک  نآ  هک  دندومرف  نم  هب  مدش  فرشم  ادخ  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  دوبر  رد  باوخ  ارم  زاب  مدومن و  رایـسب  زامن  مدومن و 

هـسیک نآ  رب  زونه  نارهم  تسا و  هدومن  ناهنپ  نآ  ریز  رد  دـنزورفا  یم  شتآ  هک  یئاج  رد  دوخ  هناخ  رد  هتـشادرب و  شاـت  خـلطخا 
رگید زور  هس  زونه  متشگرب  مدیسوب و  ار  بانج  نآ  هب  كرابم  هبتع  مدومن و  یهلا  يانث  دمح و  متساوخرب و  باوخ  زا  نم  تسیقاب 

دزن زا  دعب  دمحلا هللا  تفگ  ریما  دش  هدروآرب  نم  تجاح  هک  دمحلا  هللا  متفگ  مدـمآ و  ریما  دزن  هب  هک  دوب  هدـنام  یقاب  زور  لهچ  زا 
دزن رد  رز  هسیک  نآ  متفگ  رز  هسیک  تسا  اـجک  تفگ  ریما  مدوـمن  دوـع  ریما  سلجم  هب  ًاـیناث  مدوـمن و  ساـبل  رییغت  مدـمآ و  نوریب 
رـس يالاب  رد  تسا  هداد  ربخ  ارم  هک  ص )  ) ادخ لوسر  زا  متفگ  ار  نیا  یئوگ  یم  اجک  زا  تفگ  دشاب  یم  امـش  مالغ  ساط  خـلطخ 

ار شاخلطخ  هک  هدومن  رما  هدـش  شعترم  ریوما  ياـضعا  نخـس  نیا  ضحم  هب  مدوب  باوخ  رد  هک  یتقو  اـضر  ماـما  ترـضح  رهطم 
مرادـن و رز  هسیک  نآ  زا  يربخ  تفگ  هدومن و  راکنا  مالغ  نآ  روایب  ورب و  رز  هسیک  نآ  تسا  اجک  هک  تفگ  وا  هب  هدومن و  رـضاح 

اهنیا هب  جایتحا  ریما  يا  متفگ  نم  هدومن  متش  برض و  هب  دیدهت  ار  وا  ریما  لاح  نآ  رد  دوب  ریما  نامالغ  نیرتزیزع  هلمج  زا  مالغ  نآ 
هک یئاـج  رد  متفگ  تسا  اـجک  رد  تفگ  ریما  تسا  اـجنآ  رد  تسیک  نآ  رد  هک  یناـکم  زا  هداد  ربخ  ارم  ص )  ) ادـخ ربـمغیپ  تسین 

تسناهنپ دنزورفا  یم  نآ  ریز  رد  شتآ 
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رد دندروآ  نوریب  ار  هسیک  نآ  دنتفاکـش و  ار  عضوم  نآ  هک  داتـسرف  ار  هقث  درم  ریما  سپ  تسیقاب  هسیک  نآ  رـس  رب  ریما  رهم  زونه  و 
هتخانـشن زونه  ار  وت  هبترم  ردق و  نم  رـصنابا  يا  تفگ  داتفا  رز  هسیک  نآ  رب  وا  مشچ  هک  نیمه  دوب  نآ  رب  ریما  رهم  زونه  هک  یتلاح 

یم فرـشم  سدقم  دهـشم  هب  وت  متـسناد  یم  هاگره  دیـشوک و  نم  مهاوخ  دایز  وت  يوکین  ماظعا و  مارکا و  رد  نیا  زا  دـعب  مدوب و 
كارتا هک  مدیسرت  همدقم  نیا  زا  دعب  دیوگ  یم  رصنوبا  يوشن  عقاو  تقشم  هب  يوش و  راوس  هک  مداد  یم  وت  هب  ار  دوخ  هناد  يدوش 

متـسشن و دوخ  ناکد  رد  مدـمآ و  روباشین  يوس  هب  متفرگ و  ریما  زا  نذا  سپ  دـنزاس  نیـشن  هناخ  عیاـض و  ارم  دـنرب و  دـسح  نم  هب 
.هللااب الا  هوق  تقو و ال  نیا  هب  ات  میامن  یم  تعانق  نامه  هب  مدومن و  یم  یشورف  ریجنا 

مجنپ هعقاو 

ناوا نآ  رد  تفرگ و  لس  ار  دابانـس  يداو  یبش  هک  دـیوگ  یم  بدوم  رـصن  یبا  هک  تسلوقنم  اـضرلا  راـبخا  نویع  باـتک  رد  ًاـضیا 
دش سدقم  دهشم  هب  کیدزن  لیس  هک  نیمه  دمآ و  سدقم  دهشم  بناج  هب  يور  لیس  سدقم و  دهـشم  زا  دوبن  نآ  زا  رتدنلب  يداو 

سدقم دهـشم  هب  کیدزن  هک  یناکم  رد  اهبآ  نآ  عیمج  هک  مدید  سپ  دیامنب  بارخ  ار  سدـقم  دهـشم  لیـس  ادابم  هک  مدیـسرت  نم 
ناـکم نآ  رد  لوخد  تارج  بآ  ع )  ) نیـسح ماـما  ترـضح  ریاـح  لـثم  دـیدرگن و  دهـشم  رد  لـخاد  هرطق  تفر و  ورف  دوب  يوضر 

ماظع ياملع  زا  یـضعب  زا  هک  دـیوگ  فلؤم  تفر  ورف  تاونق  نا  رد  اهبآ  عیمج  هک  يداو  نآ  يدـنلب  رد  دوب  یتاـنق  دومنن و  فیرش 
سدـقم ضرا  صاوخ  هلمج  زا  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  ثیداـحا  زا  هک  تسلوـقنم  ع )  ) اـضرلا راـبخا  نوـیع  حرـش  رد  هک  مدـینش 

یثیدح تسا و  هتـشادرب  ناکم  نیا  زا  سدقا  ضرا  نآ  تفارـش  ببـس  هب  ار  نوعاط  لیـس و  هیلب  ملاع  دنوادخ  هک  تسا  نیا  يوضر 
نآ زا  یکی  هک  هدومن  تظفاحم  ورغ  زا  ملاع  قالخ  ار  عضوم  راهچ  نافوط  مایا  رد  هک  هدومن  لقن  بیذـهت  رد  هر  یـسوط  خیـش  هک 

رـصنوبا هک  تسلوقنم  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  زین  مشـش  هعقاو  تسلاـقم  نیا  زا  یـضعب  دـیوم  تسا  سوط  نم  زا  عضوم  راـهچ 
نینچ مبلق  هب  مدوبن  حیحـص  ملکت  رب  رداـق  هک  يدـخ  هب  دـش  دراو  نم  رب  يدـیدش  تلع  هک  تسا  هدومن  تیاور  يروباـشین  بدؤـم 
بلط ترـضح  نآ  زا  ار  دوخ  درد  يافـش  مرب و  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نجلا  سنالا و  ماما  ياور  تجاح  هاگرد  هب  هانپ  هک  تشذگ 

ترـضح نآ  رهطم  رـس  يالاب  رد  ار  بانج  نآ  ندومن  ترایز  مدومن و  سدقم  دهـشم  دصق  مدش و  راوس  دوخ  رامح  رب  سپ  میامن 
زا ار و  ربق  بحاص  مدومن  دوخ  عیفش  تاجانم  عرضت و  تلاح  رد  مدومن و  یلیوط  هدجس  مدروآ و  اج  هب  زامن  تعکر  ود  مداتسیا و 

مدوب اعد  عرـضت و  رد  دیاشگب  نم  نابز  زا  ار  هرگ  نیا  ضرم و  نیا  زا  ارم  دهد  تیفاع  هک  مدومن  تساوخرد  تیدحا  سدقا  بانج 
ینوگ مدنگ  درم  ربق  نایم  زا  دش و  هتفاکش  بانج  نآ  رونم  دقرم  ایوگ  هک  مدید  باوخ  رد  سپ  دوبر  رد  باوخ  ارم  هدجـس  رد  هک 
هتـسب نم  نابز  هکنیا  لاح  میوگب و  هنوگچ  هک  متفگ  هراشا  هب  هللا  الا  هلا  وگب ال  رـصنوبا  يا  تفگ  دمآ و  نم  کیدزن  دـش و  نوریب 

الا هلا  وگب ال  ار  تیدحا  بانج  تردق  يوش  یم  رکنم  رگم  تفگ  دز و  نم  رب  هحیص  صخـش  نآ  سپ  متـسین  ملکت  رب  رداق  هدش و 
هـشیمه نم  نابز  متفگ و  یم  هللا  الا  هلا  هتـسویپ ال  متـشگرب و  دوخ  ناکم  هب  هدایپ  هللا و  الا  هلا  متفگ ال  نم و  نابز  دـش  زاـب  سپ  هللا 

هک تسیورم  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  زین  متفه  هعقاو  مولظم  ماما  نآ  تکرب  زا  تفرگن  زگره  نم  ناـبز  نآ  زا  دـعب  دوب و  اـیوگ 
دوخ مالغ  اب  خلب  لها  زا  یصخش  هک  مدوب  رضاح  يوضر  رهطم  سدقم  دهشم  رد  هک  دیوگ  یم  يوره  هللادبع  نب  دمحم 
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یضاق اب  تاجانم  عرضت و  اعد و  لوغـشم  ترـضح  نآ  رهطم  رـس  يالاب  رد  صخـش  نآ  دش  رورـس  نآ  هجرد  شرع  هناتـسآ  لخاد 
غراف زامن  زا  ود  ره  نوچ  سپ  دیدرگ  لالجلاوذ  رداق  هاگرد  هب  لاهتبا  عرـضت و  لوغـشم  كرابم  ياپ  نیئاپ  رد  وا  مالغ  تاجاحلا و 

تشادرب و هدجـس  زا  ار  دوخ  رـس  دوب  مالغ  ياقآ  هک  یخلب  درم  نآ  لوا  سپ  دندومن  یلیوط  هدجـس  دنداتفا و  رد  هدجـس  هب  دندش 
يالوم يا  کیبل  تفگ  تفاتـش و  دوخ  ياقآ  دزن  هب  تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  هدومن  لمع  اقآ  هدومرف  هب  مالغ  دـیبلط  ار  دوخ  مالغ 

رد ار  وت  تفگ  اقآ  مرادـن  نیا  زا  ریع  دوصقم  یلب  تفگ  مالغ  هللا  هجول  میاـمن  دازآ  ار  وت  یهاوخ  یم  تفگ  دوخ  مـالغ  هب  اـقآ  نم 
ملاع دنوادخ  هار  رد  مدومن  دازآ  زین  ار  وا  مدروآ و  رد  وت  حاکن  هب  تسناکم  هنالف  رد  هک  ار  دوخ  زینک  هنالف  مدومن و  دازآ  ادخ  هار 
لخم سبح  دبؤم و  فقو  اولـسانت  اوبقاعت و  امـش  دالوا  رب  ای  امـش  ربارغ  اب  ای  کلم  نالف  مداد و  رارق  دوخ  همذ  رد  تار  وا  قادص  و 

مرک عبنم  هک  ع )  ) اضر ماما  ترضح  دقرم  هب  يرظن  مالغ  نآ  میشاب  یم  وا  روظنم  ضیف  روضح  رد  هک  ماما  نیمه  تداهش  هب  مدومن 
نماض هک  ماـما  نیا  هب  ناـیملاع و  دـنوادخ  هب  مسق  تفگ  دومن و  شراـیتخا  یب  قوش  هیرگ  دومن و  تسناـهانپ  یب  هاـنپ  ناـسحا و  و 

زاب دماین  هک  رد  نیا  رد  سک  مظن  دـش  اور  مد  نیمه  نانم و  دـنوادخ  زا  ار  تجاح  نیمه  رگم  هدجـس  رد  مدومنن  لاوس  تسنابیرغ 
.تسیچ هناخ  بحاص  ریصقت  دوب  لهاک  ادگ  رگ  دیماان  ددرگ 

مهن هعقاو 

وا مسا  هک  ار  رـصم  لها  زا  يدرم  مدوب  ورم  رد  نم  هک  دـیوگ  یم  نسحلا  نب  یلع  هک  تسلوقنم  ع )  ) اضرلا راـبخا  نویع  باـتک  رد 
تقو مدـمآ  نوریب  اـضر  ماـما  تراـیز  مزع  هب  رـصم  تیـالو  زا  نم  هک  دومن  لـقن  نم  يارب  زا  درم  نآ  ندومن و  تاـقالم  دوب  هزمح 

مدیـسر و دوخ  يوزرآ  لاـمآ و  ياـهتنم  هب  مدومن و  تراـیز  مدـش و  باـنج  نآ  ناـشیا  شرع  ناتـسآ  دراو  هک  دوب  یباـتفآ  بورغ 
ناتـسآ نآ  مداخ  مدروآ  اجب  ار  اـشع  زاـمن  هک  نیمه  رورـس  نآ  يارب  وا  دوبن  يرئاز  نم  زا  ریغ  هب  تقو  نآ  رد  مدـش  زاـمن  لوغـشم 

رد یتجاح  ما و  هدـمآ  دـیعب  تیـالو  زا  هک  متفگ  نم  مدـنبب  ار  هسدـقم  هناتـسآ  رد  مهاوخ  یم  هک  زیخرب  دومرف  نم  هب  ناـشن  شرع 
ار رد  تشاذگ و  ارم  مداخ  نآ  میامن  ضرع  ار  دوخ  جـئاوح  مشاب و  رواجم  دوخ  ياقآ  تمدـخ  رد  بشما  هک  راذـگب  مرادـن  نوریب 
هب نوچ  مظن  هکنیا  ياضتقم  هب  مدـش  هیرگ  عرـضت و  لوغـشم  مدـنام و  هرهطم  هضور  نآ  رد  نم  تفر و  دوخ  راـک  بقع  هب  تسب و 
زا هزات  نوچ  نکل  مدومن  هیرگ  هب  عورـش  تسا  رتهب  اهبـش  کشا  یهاوخ  هار  لـیلد  رگ  تسا  رتشوخ  اـهنت  تفر  یهاوخ  تسود  مزب 

ياهوناز يالاب  زا  ار  دوخ  رس  هکنآ  زا  دعب  میامن  تحارتسا  یتعاس  هک  متشاذگ  دوخ  يوناز  يالاب  رد  ار  دوخ  رـس  مدوب  هدیـسر  هار 
هراز نمع  هللا  جرفی  هتیءربا  ربق  يری  يا  هرـس  نم  تسا  هتـشون  مسق  نیا  تیب  ود  نم  يور  لـباقم  راوید  رد  هک  مدـید  متـشادرب  دوخ 

ات مدومن  يراز  زار و  زامن و  رد  عورش  متساوخ و  رب  دوخ  ياج  زا  نم  هبجتنم  نم  هللا  ینب  نم  هلالس  هنکسا  هللا  ناربقل  اذ  تایلف  هبرک 
ار دوخ  رـس  هک  نیمه  مداـهن  اـهوناز  رب  ار  دوخ  رـس  مدوـب و  هسـشن  لوا  رد  هک  یقیرط  هب  متـسشن  هلبق  هب  ور  دـش و  رحـس  کـیدزن 

سدقم ناکم  نامه  رد  دندوب و  هتشون  تعاس  نیمه  ایوگ  هک  دوب  هزات  رت و  مدوب  هدید  لوا   ، هچنآ مدیدن و  چیه  راوید  رب  متـشادرب 
اضرلا رابخا  نویع  باتک  رد  زین  مهد  هعقاو  متفر  دوخ  راک  بقع  هب  نم  دندوشگ و  ار  هسدقم  هناتـسآ  رد  دش  حبـص  هک  نیمه  مدوب 

يوس هب  ير  زا  نیطالـس  زا  یـضعب  تلاسر  هب  رفن  ود  هک  دـیوگ  یم  دوب  ناـقون  مکاـح  هک  یفوک  هللادـبع  نب  دـمحم  هک  تسیورم 
هعیش و يرگید  دوب و  بصعتم  رایسب  دوب و  مق  لها  زا  رفن  ود  نیا  زا  یکی  دنداش و  هناور  اراخب  هب  دمحا  نبرضن 
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ایب هک  تفگ  یمق  صخـش  نآ  هب  دوب  هعیـش  هک  يزار  صخـش  دندیـسر  سوط  رهـش  هب  رفن  ود  نیا  هک  نوچ  سپ  دوب  زار  لها  زا  و 
ار ام  هاشداپ  تفگ  یمق  صخش  نآ  میوش  هناور  يراخب  بناج  هب  دعب  میوش و  فرشم  ع )  ) اضر ماما  ترضح  ترایز  هب  میورب  لوا 
هب سپ  میوش  غراف  هاشداپ  رما  زا  هکنیا  ات  میوش  لوغـشم  رگید  راک  هب  هک  تسین  بوخ  ام  يارب  زا  تسا  هداتـسرف  يراخب  تلاسر  هب 

صخـش نآ  زاب  دندیـسر  سوط  رهـش  لـباقم  هب  تعجارم  رد  هک  نیمه  دـندروآ  لـمع  هب  دوب  دوصقم  هچنآ  دـندش و  هناور  يراـخب 
مق زا  هک  یتقو  تفگ  وا  باوج  رد  درکن و  لوبق  زاب  یمق  میوش  فرـشم  همئالا  نماث  باـنج  تراـیز  هب  اـیب  هک  تفگ  یمق  هب  يزار 
یب ترضح  نآ  رونم  دقرم  روضح  قوش  زا  يزار  صخش  نآ  مشاب  یضفار  مدرگرب  هک  یتقو  مهاوخ  یمن  مدوب  ینتـس  مدمآ  نوریب 

هب دـیدرگ و  هجرد  شرع  هعقب  نآ  هجوتم  هدـش  راوس  دوخ  راـمح  رب  درپـس و  وا  هب  ار  دوخ  لاـم  لاوـما و  هعتما و  دوـب  هدـش  راـیتخا 
ناکم نیا  رد  نم  بشما  هک  مدومن  سامتلا  ملاع  رورس  نآ  رونم  دقرم  مداخ  هب  دیسر  رد  بش  هک  نیمه  دیسر  دوخ  يوزرآ  ياهتنم 

هدومن و لوبق  ارم  سامتلا  مداخ  امن  میلست  نم  هب  تسا  تشرس  ریغ  تشهب  دیلک  زا  رتهب  هک  ار  هناتسآ  نیا  دیلک  راذگب و  ناینب  ضیف 
نکیلو هدوب  ربق  مداخ  تیاور  نیا  قفاوم  يدرم  نامز  نآ  رد  اـیوگ  دـیوگ  فلؤم  تفر  دومن و  میلـست  نم  هب  ار  دـیلک  تسب و  ار  رد 

درب راو  هناورپ  مالک  الام  قوش  مامت و  هجوت  هب  يزار  صخـش  نآ  يراب  هدوب  رورـس  نآ  ربق  همداخ  ینز  همغلا  فشک  تیاور  قفاوم 
دلخر درب  ار  تا  هضور  ناریاز  رظن  دوب  لاقم  نیا  منرتم  ایوگ  شلاح  نابز  دیدرگ و  یم  تیاده  لفحم  عمـش  نآ  سدقم  حیرـض  و 

یم ادخ  هچنآ  دش  زامن  عرضت و  لوغشم  رورـس  نآ  رهطم  رـس  الاب  رد  نآ  زا  دعب  يراب  نیدلاخ  اهولخداف  متبط  زا  وا  دنهد  یم  نیرب 
یم تقفاوم  وا  اب  هک  دینـش  یم  رگید  زاوآ  دومن  یم  توالت  هچنآ  نآرق  لوا  زا  دش و  نآرق  توالت  لوغـشم  نآ  زا  دـعب  تساوخ و 

یسک مدیدرگ  ار  هجرد  شرع  هعقب  فارطا  متـساوخرب و  دوخ  ياج  زا  مدومن و  نآرق  توالت  عطق  نم  دیوگ  یم  صخـش  نآ  دومن 
توالت رد  نم  اب  هک  مدینـش  لوا  لثم  زاب  نآرق  لوا  زا  مدـیدرگ  توـالت  لوغـشم  متـشگرب و  دوخ  ناـکم  هب  هبترم  ود  سپ  مفاـین  ار 

میلک هک  ازفا  حور  تئارق  ابرلد و  توص  نیا  مبایب  هم  متـسناد  ارف  شوگ  بوخ  متفرگ و  مارآ  یکدنا  سپ  دـیامن  یم  تقفاوم  نآرق 
زا هنابات  یب  نم  سپ  تسا  قطان  هللا  مـالک  نآ  رونم  دـقرم  زا  مدینـش  تسا  اـجک  زا  تسا  رارق  یب  ربص و  یب  نادینـس  يوزرآ  رد  هللا 

رشحی موی  هک  مدیسر  هیاده  یفاو  هیآ  نیا  هب  هک  نیمه  مدیسر  میرم  هروس  رخآ  هب  ات  مدش  توالت  لوغشم  توص  نآ  عامتسا  قوش 
ادف و نمحرلا و  یلا  نوقتملا  رشحی  موی  هک  دش  دنلب  تئارق  نینچ  رونم  رهطم  دقرم  زا  هک  مدومن  عامتـسا  ًادف  نمحرلا و  یلا  نیقتملا 

تئارق نیا  زا  ناکم  نآ  ءارق  زا  مدـمآ و  ناقون  هیرق  هب  نم  دـش  علاط  حبـص  هک  نآرق  متخ  زا  دـعب  ًادر  منهج و  یلا  نومرجملا  قاسی 
هب نآ  زا  دـعب  میا  هدـیدن  ءارق  زا  کی  چـیه  تئارق  رد  ام  نکلو  تسبوخ  ینعم  ظفل و  تهج  زا  مالک  نیا  دـنتفگ  سپ  مدومن  لاوس 

مدومن لاوس  ءارق  زا  یضعب  زا  مدیسر و  ير  رهـش  هب  هکنیا  ات  دادن  باوج  یـسک  زاب  مدومن  لاوس  ناکم  نآ  ءارق  زا  مدمآ و  روباشین 
زا وت  هک  دـنتفگ  ًادرو  منهج  یلا  نومرجملا  قاسی  ًادـف و  نمحرلا و  یلا  نوقتملا  رـشحی  موی  تسا  هدومن  تئارق  هک  تسیک  متفگ  و 

لها تیاور  قفاوم  تسادـخ  لوسر  تئارق  نیا  هک  دـنتفگ  ناشیا  تئارق  نیا  يوس  هب  مراد  جایتحا  متفگ  يدینـش  ار  تئارق  نیا  اجک 
ناشیا داقتعا  مدومن و  لقن  ناشیا  يارب  زا  ماـمت  هب  ار  دوخ  هصق  دـندومن  نم  ندیـسرپ  ببـس  رد  هغلاـبم  نآ  زا  دـعب  ع )  ) راـهطا تیب 

فلؤم تئارق  نیا  تحص  رد  دش  لماک 
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تئارق هب  ملکت  رادـغ  ياـیند  نیا  زا  تلحر  زا  دـعب  راوگرزب  هس  هک  تسا  نیا  دوش  یم  رهاـظ  راـبخا  بتک  عـبتت  زا  هچنآ  هک  دـیوگ 
دندروآ ص )  ) ربمغیپ دجسم  هب  ار  نینمؤملاریما  ترضح  تما  يایقـشا  هک  یتقو  رد  هک  دوب  ص )  ) ربمغیپ بانج  یکی  دندومن  نآرق 

باتع لیبس  رب  دومن  توالت  ار  هیآ  نیا  دـمآ و  نوریب  ربمغیپ  رهطم  ربق  زا  یتسد  هک  ندـید  مدرم  همه  لوا  هفیلخ  اب  دـیامن  تعیب  هک 
رشب رخف  ینعا  تسا  رورس  نآ  كرابم  يادص  رورـس و  نآ  تسد  هک  دنتخانـش  همه  بارت و  نم  کقلخ  يذلاب  ترفکا  رکب  یبا  هب 
لقن هینیسحلا  هفحت  رد  هچنانچ  يرایسب  عضاوم  رد  رورس  نا  رونا  رس  هک  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  رگید  یکی  ص )  ) ربمغیپ ترضح 

.دش رکذ  ثیدح  نیا  رد  هچنانچ  دوب  ع )  ) اضر ماما  ترضح  يرگید  دندومن و  نآرق  توالت  ما  هدومن 

مهدزای هعقاو 

ناکم رد  نم  یکیرات  رایـسب  بش  کی  رد  هک  دـیوگ  یم  یناقون  رمع  نب  دـمحم  هک  هدومن  لقن  اضرلا  رابخا  نویع  رد  زاـب  قودـص 
دقرم رونم و  هعقب  هک  دابانـس  زا  یتمـس  هب  هاگن  مدش  رادـیب  باوخ  زا  تشذـگ  بش  زا  یـساپ  نوچ  مدوب  هدـیباوخ  ناقون  زا  يدـنلب 

دهـشم سدقا و  ضرا  نآ  ایوگ  دوب  هتفرگ  ارف  ار  ناکم  نآ  بناوج  فارطا و  يرایـسب  رون  مدـید  مدومن  دوب  اضر  ماما  بانج  رهطم 
هک دوب  هدـش  نکفا  وترپ  نانچ  يداو  نآ  تحاس  رب  رون  تاقارـشا  تاعمل و  هدـش و  روصق  روح و  زورب  لحم  اـی  روط  يداو  سدـقم 
هب یملع  متـشاد و  یکـش  نایملاع  رورـس  نآ  تماما  رد  نیا  زا  شیپ  نم  دوب و  هدومن  لوزن  ناکم  نآ  رد  بات  ملاع  دیـشروخ  ایوگ 
هب یهاگن  ردام  يا  هک  مدومن  راهظا  دوب  نیدـناعم  نیفلاـخم و  هلمج  زا  هک  دوخ  رداـم  هب  سپ  متـشادن  نیقیلا  قح  عبنم  نآ  تقیقح 

تسا نیطایش  لامعا  زا  نیا  دنزرف  يا  تفگ  نم  هب  داب  نهدب  شکاخ  هک  مردام  امن  هدهاشم  هنیاعم  ار  انیس  هنیس  امن و  دابانس  بناج 
نآ هب  یهاگن  زاب  دوب  رت  هریت  نافلاخم  بلق  یگریت  زا  نآ  یهایس  رت و  یناملظ  هتـشذگ  بش  زا  هک  رگید  بش  وشم  هتفیرف  اهنآ  هب  و 

یـسوم رب  هچنآ  روط  شتآ  تشذگ ز  ام  رب  وا  يور  غورف  زا  ظفاح  مدوب  هدید  هتـشذگ  بش  رد  هچنآ  زاب  مدید  مدومن و  رهطم  هعقب 
نآ درک و  یم  هریخ  ار  مشچ  هک  دومن  یم  یگدنـشخرد  نانچ  بانج  نآ  رونم  دـقرم  بناج  زا  رون  تاقارـشا  تاـعمل و  تشذـگ و 
نم داقتعا  مدومن و  یلاعت  يراـب  دـمح  هب  عورـش  لـالج  تمظع و  نیا  هظحـالم  زا  نم  دوب  هدـش  يرون  هعطق  اـیوگ  سدـقم  ناـکم 
ملاع دنوادخ  يا  متفگ  تسا  هتـسب  هناشن  شرع  هناتـسآ  رد  هک  مدـید  مدـش  هرهطم  هعقب  نآ  هجوتم  تقو  نآ  رد  سپ  دـش  فعاضم 
نینچ مبلق  هب  سپ  دش  زاب  رد  هک  مدـید  مدز  رد  هب  تسد  سپ  اشگب  نم  يارب  ار  هتـسب  رد  نیا  تساوخرب  دـقرم  نیا  بحاص  هاگره 

يا هک  مدرک  ضرع  نآ  زا  دـعب  دوشن  هدوشگ  رگید  زیچ  دـیلک  زج  هب  هک  متـسب  نانچ  ًاـیناث  دـعب  دوبن  هتـسب  لوا  دـیاش  هک  تشذـگ 
لخاد دـش و  زاب  رد  مدومن  هراشا  دوخ  تسد  هب  اشگب  نم  يارب  ار  هتـسب  رد  نیا  تسا  قح  رب  ربق  نیا  بحاص  هاگره  نم  راـگدرورپ 

ره رد  نیا  زا  دعب  نم  سپ  دش  هدایز  بانج  نآ  هب  نم  تریـصب  مدروآ و  ياج  هب  زامن  مدومن و  ترایز  مدش و  هناشن  شرع  هناتـسآ 
.نامز نیا  هب  ات  مدش  یم  فرشم  ناما  نما و  ناکم  نیا  ترایز  هب  ناقون  زا  هعمج  بش 

مهدزاود هعقاو 

یناکم رد  ار  هعیدو  نآ  تشاذگ و  یـصخش  دزن  رد  هعیدو  یـصخش  هک  هدومن  تیاور  ثیدح  باحـصا  یـضعب  زا  نویع  باتک  رد 
هبلاطم دـمآ  سهعیدو  نآ  بحاـص  هک  نوچ  سپ  درک  شومارف  ار  هعیدو  نآ  نفد  عضوم  صخـش  نآ  تشذـگ  یتدـم  دومن و  نفد 

دومن مهتم  ار  وا  درکن و  لوبق  صخش  نآ  دیامن  لجسم  وا  رب  رایسب  رذع  تساوخ  دنچ  ره  دش  ریحتم  صخـش  نآ  دومن  دوخ  تناما 
ناشیا هب  نم  دنراد  اضر  ماما  ترایز  دصق  دندش و  سوط  هجوتم  یتعامج  مدید  مدـش  مومغم  مومهم و  نم  دـیوگ  یم  صخـش  نآ 
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مدش ناور 

155 ص :

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


بناج هب  ارم  هک  مدومن  ضرع  تیدحا  سدـقا  بانج  هاگرد  هب  زامن  اعد و  ترایز و  زا  غارف  زا  دـعب  دـش و  رهطم  هعقب  نآ  لخاد  و 
نم هب  دـنیبب  ار  یـسک  باوخ  رد  هک  یـسک  لثم  مدـید  ایوگ  سپ  موش  صالخ  ماـهتا  نآ  زا  هک  دـیامن  یئاـمن  یئاـمنهار  هعیدو  نآ 

ناـمه هب  مدومن  یئاـمنهار  ار  وا  دـمآ و  نم  يوـس  هب  هعیدو  بحاـص  متـشگرب و  نم  سپ  تسا  عـضوم  نـالف  رد  هعیدو  نآ  دوـمرف 
هک یقیرط  نامه  هب  ار  دوخ  لام  تفاکش و  ار  ناکم  نآ  هعیدو  نآ  بحاص  سپ  دندوب  هدومرف  نم  هب  هدید و  باوخ  رد  هک  یناکم 

تیاکح نیا  ترـضح و  نآ  تراـیز  هب  دومن  یم  صیرحت  بیغرت و  ارم  درم  هعقاو  نیا  زا  دـعب  درم  نآ  هدروآ  نوریب  دوب  هدرک  رهم 
هخـسن هب  مدروـخ  رب  تسترجه  زا  تشه  داـتفه و  تسیود و  رازه و  هک  لاـس  نیا  رد  هک  دـیوگ  فـلؤم  دوـمن  یم  لـقن  هـشیمه  ار 
فیلات جنپ  یـس و  دص و  رازه و  لاس  رد  دوب و  هدش  نایب  الـصفم  هک  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تالاوحا  تازجعم و  نایب  رد  يربتعم 

نآ ناکیشک  رس  زا  یکی  هک  يوضر  بلاطیبا  نبا  عیدب  دمحم  نیدلا  سمش  باتک  نیا  فلؤم  ناوضرلا و  هلیسو  هب  یمـسم  هدیدرگ 
مولعم وا  رب  هدوب و  هدیسر  روهظ  هب  نآ  هب  بیرق  ای  وا  رصع  رد  هک  ار  رورس  نآ  تلحر  زا  دعب  تاعیاقو  هدوب  نابساپ  کیالم  ناتسآ 

همئا زا  کـی  ره  لاوحا  رد  نیدـمتعم و  ـالجا و  هلمج  زا  راوگرزب  دیـس  نآ  نوچ  دـندوب و  هدومن  تبث  باـتک  نآ  رد  هدوب  یعطق  و 
ار نآ  طبـض  دـندوب و  هدومن  لقن  ار  راـبخا  نوتم  هدومرف و  فیلاـت  ناوضرلا  هلیـسو  لـثم  یباـتک  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاـط 
نابحم و مشچ  یئانـشور  ثعاب  ات  مدومن  هفیرـش  هخـسن  نیا  هب  قحلم  هدومن  لقن  ترابع  هب  ار  تاعیاقو  نآ  مامت  اذـهل  متفای  تسرد 

جنپ لهچ و  انیمخت  هلاس  نیا  عماج  ریقح  هک  هدومن  لقن  روبزم  باتک  رد  هک  نادب  دوش  نایملاع  رورـس  نآ  هب  نایعیـش  داقتعا  دـیزم 
خیـش راوگرزب  خیـش  دنا و  هفای  افـش  کنک  لبـش و  روک و  زا  ریقح  يداب  رد  هدایز  هکلب  رفن  هاجنپ  دص و  هب  بیرق  مراد و  رمع  لاس 

هزجعم دـنچ  مداخ  بیبط  فیرـش  دـمحم  الم  مدومن و  هظحالم  دوخ  ار  هبیرغ  روما  تازجعم و  زا  يرایـسب  هک  دومن  لقن  یلماع  رح 
رفن هس  تسیب  روکذم  رهش  میـس  تسیب و  زور  ات  هجحلا  يذ  متفه  هبنـش  زور  زا  هدزای  دص و  رازه و  لاس  رد  هک  هتفگ  هدومن و  لقن 
هام رخآ  رد  روک  رفن  کی  دنتفای و  افـش  رورـس  نآ  هجرد  شرع  هضور  رد  کنک  لش و  روک و  نز و  درم و  زا  رفن  راهچ  تسیب و  ای 
نفد زا  دعب  هک  هدومن  لقن  روکذم  باتک  رخآ  رد  رایخا  رورس  نآ  زا  يرایـسب  تاعیاقو  راوگرزب  دیـس  نآ  يراب  تفای  افـش  روکذم 

زا اقباس  ار  تامارک  تازجعم و  نآ  زا  هراپ  ریقح  نوچ  هدش  نیرظان  دوهـشم  هدیـسر و  روهظ  هب  راثآ  ضیف  هضور  نآ  رد  بانج  نآ 
نیا رد  ملاع  رورـس  نآ  تامارک  تاعیاقو و  زا  هعقاو  راهچ  دصکی و  رکذ  هب  اذـهل  مدوب  هدومن  لقن  هریغ  اضرلا و  رابخا  نویع  باتک 

رد هک  لاس  شش  تسیب و  تدح  رد  هک  هدومن  لقن  دوخ  باتک  رد  رح  دمحم  خیش  راوگرزب  خیـش  لوا  هعقاو  .مدومن  راصتخا  ماقم 
رتخد یـصخش  ام  راوج  رد  هک  تسا  نآ  هلمج  نآ  زا  مدومن و  هدـهاشم  ار  بیرغ  راـثآ  زا  يرایـسب  مدوب  رواـجم  سدـقم  ضرا  نآ 

ترضح نآ  ربق  دزن  دیدرگ  فرشم  ترضح  نآ  ربق  دزن  دیدرگ  فرـشم  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  هب  رتخد  نآ  يزور  تشاد  یگنگ 
درک باطخ  وا  هب  ترـضح  نآ  سپ  دشاب  هدوب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  وا  هک  تفای  نینچ  تسا و  هتـسشن  هدـید  ار  یتئیه  وکین  درم 

صوصخ رد  هک  دیوگ  فلوم  دیدرگ  لیاز  نآ  زا  یگنگ  تلع  دش و  ملکتم  هدمآ  نخس  هب  رتخد  نآ  اروف  ینز  یمن  فرح  ارچ  هک 
اـضرلا میلک  ای  مظن  دـندومرف  هدومن  رتخد  نآ  هب  باطخ  ماقم  نیا  رد  ار  راعـشا  نیا  هک  مدـید  راوگرزب  نآ  دوخ  طخ  هب  تازجعملا 

حرابلا کنسح  ما  هابطصا  كابصا  مالسلا  هیلع  اضرلا  میلکل  ًامیلک  نوکا  یسع  ینیلک  مارکالا  مالسلا و  کیلع  مالسلا و  هیلع 
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توعد ینا  يرطاوخ  یف  سیل  هک  هدومرف  زین  مالسلا و  هریغ و  نم  يوقا  هجولا  اذه  کیف و  زاجعالا  امرـسا  ما  مامالا  هیلا  وبـصبی  امم 
لاقملا و هیف  لوطی  لاجملا و  هنع  ویضت  کلذ  لیصفت  هللادمحلا و  یلا  اهتیضق  الا و  هجاح  یلاعت  هللا  نم  هیف  تبلط  دهـشمل و  اذه  یف 

رما نیا  قیفوت  هک  هدش  لاس  یـس  منیـسح و  ماما  ترـضح  ناراد  متام  هلمج  زا  ریقح  نیا  نوچ  مود  هعقاو  لامجالاب  تیفتکا  کلذل 
هدـشمگ و مدرم  نایم  زا  نتـسب  نییآ  خـیرات  نآ  زا  کما و  هداد  جاور  رهـش  نیا  رد  ریقح  ار  هناخ  راوید  رد و  ندومن  هایـس  هتفاـی و 
ار يراد  متاـم  هک  وحن  نیا  هب  ناراوگرزب  نآ  هک  دـنا  هدـید  باوخ  رد  ار  راـهطا  همئا  ررکم  سدـقم  ضرا  نیا  نینطاوـتم  زا  یعمج 

یم يراد  متام  یعضو  بوخ  هدیدرگ  وا  عبات  هدهاشم  زا  مدرم  دیامن و  یم  يرادمتام  یعضو  بوخ  ینالف  هک  دنا  هدومرف  نیـسحت 
يراد و متام  ياول  لضف و  باب  رد  اهباوخ  ثیداحا و  مدوب و  هتـسشن  احلـص  الـضف و  زا  یعمج  اب  مرحم  مایا  زا  یبش  رد  ًاقافتا  دننک 

هجرد هب  وا  یثارم  هک  دنا  هدید  باوخ  یعمج  هک  دیسر  یشاک  مشتحم  انالوم  فرح  هب  ات  دش  یم  روکذم  دیهـش  ماما  نایوگ  هیثرم 
هچ الوم  يا  هک  مدومن  اعدتسا  نابیرغ  يالوم  بانج  زا  مادرک و  يرایسب  هیرگ  مدوب  هتفگ  هیثرم  زا  دنب  دنچ  زین  ریقح  دیـسر و  لوبق 

دالوا هلمج  زا  ار  ام  دنا و  هدرک  ناتسا  نیا  تمدخ  نم  دادجا  ابآ و  هک  تسلاس  دصیس  هب  بیرق  میامش و  ناتسآ  بورکاخ  نم  دوش 
مدرک رابیسب  هیرگ  ددرگ و  نم  ترخآ  تاجن  ثعاب  دسر و  لوبق  هجرد  هب  ما  هتفگ  هک  تیب  دنچ  نیا  رگا  دوش  هچ  دنرمش  یم  امش 

مدناوخ یم  لوخد  نذا  ياعد  مدوب و  هداتسیا  الط  برد  رد  ما و  هتفر  ع )  ) اضر ماما  ترایز  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ًاقافتا  مدیباوخ  و 
دبلط یم  ار  وت  ماما  ایب  هک  دندمآ  شیپ  تعرس  هب  رفن  هس  دندوب  هداتـسیا  رونم  حیرـض  شیپ  رد  كرابم  يور  ربارب  رد  یعمج  مدید 
ریقح نیا  هتفگ  هک  هیثرم  ناوخب  هک  دندومرف  ریقح  نیا  هب  باطخ  مدرک  مالس  هداتـسیا  كرابم  حیرـض  ربارب  رد  هتفر  تعرـس  هب  نم 
هیرگ يرایـسب  زا  مدرک  رایـسب  هیرگ  مدناوخ و  دش و  يراج  منابز  رب  البرک  هیفاق  دنب  هاگان  مناوخب  ار  دنب  مادـک  هک  مدرک  یم  لمات 
ربارب رد  ظافحلاراد  رد  نذؤم  هللا  رـصن  الم  هک  مدید  مدش  فرـشم  ترـضح  نآ  ترایز  هب  زور  نامه  لوا  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا 

بسانم دنچ  ره  هدیسر و  لوبق  هجرد  هب  هک  دش  لصاح  منیقی  مدرک و  يرایسب  هیرگ  دناوخ  یم  ار  دنب  نیمه  هداتـسیا  كرابم  يور 
دوب هنس 1123  مرحم  هام  رد  هک  داتفا  قافتا  تازجعم  یضعب  هب  عورش  نامز  نوچ  نیاربانب  دوش  هتشون  ماقم  نیا  رد  هک  دوبن  اعد  نیا 

دش هتشون  ماقم  نیا  رد  دنب  نامه  اذهل 

البرک ناطلس  رکیپ  هتسکش  مه  رد  البرک ***  نادیم  هب  هک  ناشفنوخ  خرچ  يا 

البرک نافوط  رصرص  داب  دنت  زا  تسکش ***  نید  دنمورب  لخن  هک  اترسحاو 

البرک نادیم  هب  هدیپط  نوخ  هب  يدیص  تیب ***  لها  دندیدب  هچ  نامسآ  تخیر  نوخ 

البرک نامهم  تفایض  مغ  ناوخ  رد  نایفوک ***  دندومن  هزین  غیت و  ریت و  زا 

البرک نادیم  هب  يور  درک  هچ  مساق  مرح ***  زا  زوسناج  هلان  هآ و  تساوخ  رب 

البرک نامه  هب  غیت  بآ  دنداد  نایماش ***  بارس  هچ  تارف  زا  دنتشک 

البرک نانامهب  موق  شیوخ و  اهنت ز  ملظ ***  ینب ز  نایک  هدرپ  هلمج  دندنام 

البرک نابایب  هب  ناور  نوخ  دور  دش  تیب ***  لها  نامیتی  رابکشا  مشچ  زا 
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البرک ناتسبش  عمش  تشگ  شوماخ  رادمیب ***  خرچ  نیا  ثداوح  رصرص  زا 

البرک ناطلس  رس  نت  زا  ادج  دش  ات  ادخ ***  تمحر  دوش  عطق  هک  دش  کیدزن 

البرک نابیرگ  رهد  تشد  كاچ  دز  نوخ ***  هراشا ز  نماد  تشگ  هک  يزور 

البرک نادیهش  غاد  هنیس  هب  دراد  نیمز ***  نآ  كاخ  زا  دنز  رس  هک  هلال  ره 

 *** دنک البرک  بل  هنشت  دای  سمش  نوچ 
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 . البرک ناماد  هب  هدید  کشرس  دراب 

رد بش  رد  دوش و  یم  هکرابم  هضور  رد  حابصات  هک  یئاهعمـش  هک  هدرک  لقن  فیرـش  میکح  دلو  مداخ  رقاب  دمحم  الم  موس  هعقاو 
نآ هکنیا  دوجو  اب  دوب  هتخوسن  دمن و  یلاغ و  يور  رب  هداتفا  نادعمـش  زا  هدش و  جـک  عمـش  بش  فصن  دوش  یم  هتـشاذگ  اهـشوگ 
ربک هتوب  دـنچ  ندـیئور  مراهچ  هعقاو  ار  هعقاو  نیا  ما  هدـید  مه  دوخ  دـننک و  یم  لـقن  ار  هعقاو  نیا  ررکم  دوب و  هتخوس  ماـمت  عمش 

الطم ار  نآ  يور  هک  سم  تشخ  تسا و  رجآ  چگ و  زا  كرابم  دبنگ  هک  بیجع  بیرغ و  تسیرما  نیا  هک  كرابم  دـبنگ  زا  تسا 
يارب دننیچ و  یم  ار  نآ  ياهربک  دوش و  یم  زبس  هلاس  ره  هک  دش  لاس  نیدنچ  درادن و  هجرف  اهتشخ  نیب  ام  هدومن و  بصن  هدومن و 

دنداتـسرف و یم  یلعم  يودراب  كربت  تهج  هب  دـنزپ و  یم  یـشرت  راثا  ضیف  راکرـس  هناـخ  تبرـش  رد  ـالعا  فرـشا  باون  راـکرس 
.تسیقاب هنـس 1305  هک  ریرحت  لاح  هک  دنیامن  یم  بیرغ  رما  نیا  هظحالم  نمـشد  تسود و  تسلاونم و  نادب  هک  تسلاس  نیدـنچ 

هکنیا دوجو  اب  تسا  رتاوت  هدـج  هب  کـیدزن  روهـشم و  ماوع  صاوخ و  هاوفاو  هنـسلا  رد  هک  تسا  سگرن  لـگ  ندـیئور  مجنپ  هعقاو 
زا ًارهاظ  دیامن  نیا  راکنا  یسک  رگا  دنا و  هدروآ  مظن  هب  هدید و  سک  همه  رصع و  نآ  رد  دوب  هدیئور  تسین  اهتـشخ  نایم  رد  هجرف 

دابآرتسا نوعلم  هشونا  هک  یتقو  رد  هدروآ  رد  مظن  هب  ار  نآ  يدابارتسا  ياـصلاخ  هک  تسا  نآ  مشـش  هعقاو  .دـشاب  ینید  بصعت  هار 
هداد مدرم  هب  هتـشاد  هچنآ  نز  ریپ  دـندوب و  هدرک  ریـسا  زین  ار  نآ  لامج  بحاص  هتـشاد  يرتخد  دوب و  ینزریپ  دوب  هدومن  تخاتا  رد 

صاخ تدارم  هبعک  تاجاح و  هلبق  هک  اضر  هضور  هب  ور  فرط  ره  زا  يدیمون  زا  دعب  دنروایب  وا  زا  يربخ  دننک و  صحفت  دیاش  هک 
ود ره  مرتخد  نم و  ینابیرغ و  نماض  وت  مهاوخ  یم  وت  زا  ار  دوخ  دـنزرف  ماما  ای  تفگ  اعدـم  ضرع  ترایز و  زا  دـعب  هدومن  ماع  و 
زا دنسب و  اجنآ  زا  دندوب و  هتخورف  خلب و  هب  اج  نآ  زا  اراخب و  هب  اج  نآ  زا  دندوب و  هدرب  جنگ  رواب  ار  رتخد  ًاقافتا  میشاب  یم  بیرغ 

دوب هدید  باوخ  رد  هدرک  یم  رایـسب  تناعا  يرای و  ار  نابیرغ  ماما و  ناریاز  تقو  همه  هک  هدوب  یقتم  هعیـش  دنه  رد  دنه و  هب  اجنآ 
هب هتفرگ  ار  وا  تسد  لامج  تیاهن  رد  هداتـسیا  ایرد  رانک  رد  يرتخد  هک  دـید  هاگان  هدـش  تکاله  رب  فرـشم  هداتفا و  اـیرد  رد  هک 

عاتم خـلب و  زا  هدـمآ  يرجات  هک  دـندروآ  ربخ  يزور  ات  دوب  هشیدـنا  نیا  رد  هشیمه  دروآ و  نوریب  شتکاله  باقرغ  زا  رایـسب  یعس 
نامه رب  هجاوخ  مشچ  هاگان  نادرخ  هب  هک  دندومن  وا  هب  ار  هروکذم  رتخد  دیرخ و  عاتم  هراپ  هدمآ و  روکذـم  هجاوخ  دراد  يرایـسب 
تبحم همزال  هچنآ  درب و  هناخ  هب  هدـیرخ  ار  رتخد  نآ  لاح  رد  داتفا  هدروآ  نوریب  بآ  زا  ار  وا  هک  دوب  هدـید  باوخ  رد  هک  يرتخد 

زا نم  تفگ  درک و  يرایـسب  هیرگ  دیـسرپ  وا  زا  لاوحا  دـیدب  ار  وا  تمـصع  هجاوخ  نوچ  دروآ  لمع  هب  وا  هراـبرد  دوب  یناـبرهم  و 
یسک هب  ارم  تفگ  منک  دقع  نآ  هب  ار  وت  یهاوخ  هک  مادک  ره  مراد  رـسپ  نم  تفگ  هجاوخ  متـسین  زینک  مدابآ و  رتسا  يارـسا  هلمج 
رـسپ مهد  یم  امـش  هب  ار  رتخد  نیا  دـیور  یم  ناسارخ  هب  مادـک  ره  تفگ  دوخ  نارـسپ  هب  هجاوخ  درب  ناسارخ  هب  ارم  هک  نک  دـقع 
اـضر ماما  ترـضح  مامه  ماما  یـسوب  هبتع  هب  لزانم  یط  زا  دعب  دش  ناسارخ  هناور  دنتـسب و  دقع  وا  هب  ار  رتخد  درک و  لوبق  رتگرزب 

هب هدمآ  هسدقم  هضور  هب  هجاوخ  رـسپ  دـش و  رامیب  رتخد  نآ  هاگان  نابایخ  رد  نحـص  کیدزن  دـنتفرگ  هناخ  دـندش و  فرـشم  (ع )
یلاز هریپ  هب  هار  رد  هدـمآ  نوریب  هروـنم  هضور  زا  اعدـم  زا  ضرع  زا  دـعب  مدـمآ و  افـشلا  رادـب  مراد و  يراـمیب  هک  دـیلان  ترـضح 

دیاش ام  هناخ  هب  ایب  ناسارخ  هاش  یتسود  هب  مبیرغ  مراد و  يرامیب  ردام  يا  تفگ  وا  هب  دروخرب 
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تخانشب دید  ار  دوخ  رتخد  دمآ  رامیب  نآ  شیپ  نوچ  هجاوخ و  رـسپ  هناخ  هب  ات  دما  درک  لوبق  نزریپ  ام  يارب  زا  درک  یناوت  یجالع 
نوتاخ بیبط  فیرش  دمحم  الم  متفه  هعقاو  .دندروآ  اجب  ار  یهلا  ءامعن  رکـش  دندیـسر و  دوخ  دارم  هب  ماما  نآ  تکرب  هب  یگمه  و 
راهدنق تمس  مدرح  نآ  فلالا  دعب  هام  عبس و  هنس  روهش  قباطم  مارحلا  مرحم  رهش  مهدراهچ  هبنش  زور  رد  هک  دنک  یم  لقن  يدابآ 

هدش هتود  ببـس  نیا  هب  وا  تسد  دـندوب و  هدز  وا  فتک  رب  يرکنم  مخز  هدربا و  ار  وا  لاوما  یمارح  تعامج  نیا  زا  لبق  یتدـم  هک 
تفای و افـش  دش  یم  رهاظ  نآ  زا  یتکرح  كدنا  هک  وا  تشگنا  رای و  تشگنا  کیالا  درک  یمن  تکرح  دـش و  یمن  تسار  هک  دوب 

نآ زا  دش  عقاو  هروکذم  هنـس  رد  هک  دنتفای  افـش  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  هزجعم  هب  رگیدرفن  نیدنچ  هروکذـم  هنـس  رد 
وا ياپ  يور  رب  یعاد  نیا  موحرم  دلاو  هک  درک  لقن  فیرش  دمحم  میکح  دلو  رقاب  دمحم  الم  راعـش  تیحالـص  هک  تسا  نیا  هلمج 

نتفر هار  زا  ار  وا  هک  دوب  دـیدم  ياهتدـم  دـشوپب و  شفک  روشقاـچ و  تسناوت  یمن  هزبرخ و  یگرزب  هب  هدیـسر  مه  هب  یعلـس  هداـم 
شرطاوخ هب  هکنآ  ات  تشاد  میظع  رطخ  نآ  رد  دوب و  نتفاکـش  ندرب و  هب  جاـتحم  هجلاـعم  رد  هک  دوب  هداـم  ود  دوب  هدـیدرگ  زجاـع 

نجلا و ماما  ترـضح  هک  دـید  باوخ  رد  یبش  دـبای  افـش  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تارـضح  هزجعم  هب  دـیاب  یم  نیا  هک  دـمآ 
ممولظم دج  هب  عوجر  ار  نیا  دراد  تبسن  ام  هب  رازآ  نیا  يافش  هک  دنا  هدومرف  ترضح  نآ  هک  ار  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  سنالا 

قرط هناور  تردـق  اباب  زا  هدرک  تایلاع  تابنتع  ترایز  هدارا  ندـش و  فوعـشم  رایـسب  ایور  نیا  زا  امن  ع )  ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح 
هتـشادن و يرازآ  وا  ياپ  زگره  ایوگ  دوبن  هدام  نآ  راثآ  زا  يرثا  تساوخرب  هک  حابـصلا  یلع  هدیباوخ  قرط  رد  بش  نامه  میدش و 

يزور هک  هدومن  لقن  تسا  احلـص  هلمج  زا  هک  رقاب  دمحم  الم  متـشه  هعقاو  .دـشن  رهاظ  نآ  زا  يرثا  زگره  دوب  یقاب  تایح  ات  رگید 
ادرف متشادن  رضاح  ار  نآ  تمیق  نوچ  هک  مدرک  رایـسب  سامتلا  دارکا  تعامج  زا  دننک  بآ  هناخ  رد  هک  مدوب  هتفرگ  هکـسم  يردق 

رد دوب  مکیـشک  بش  نامه  دیـسرن  مه  هب  ضرق  زور  نآ  رد  مدومن  شـشوک  یعـس و  دـنچ  ره  دوش و  دوخ  تیـالو  هناور  دریگب و 
وت زا  ما و  هدنام  رد  ماوت و  هسدقم  هناتـسآ  مداخ  الوم  ای  متفگ  مدومن و  ضرع  ار  بتارم  ع )  ) ترـضح تمدخ  هب  بارطـضا  تیاهن 

هفرـش مدیـسر و  كرابم  رـس  يالاب  هب  نوچ  مدرک  یم  عمـش  رـس  تمدـخ  هک  رحـس  فرط  هکنآ  ات  ار  دوخ  ضرق  يادا  مهاوخ  یم 
زا دعب  متشادرب و  ار  اهنآ  تسا  هفرش  نوردنا  رد  لوپ  يردق  هک  مدید  دوش  هتفرگ  عمش  رـس  هک  متـشادرب  ار  سدقم  حیرـض  هکرابم 

نیموصعم همئا  ترـضح  یهلا و  رکـش  دوب  ناصقن  هدایز و  یب  هکـسم  تمیق  قفاوم  دوب  مک  رانید  دـص  هب  رازه  راهچ  مدرمـش  هکنآ 
عقاو هنس 115  لاس  رد  دنا  هدروآ  رد  مظن  هب  الصفم  ار  وا  رعـش  هک  یلیبدرا  درم  مان  یلعبلک  مشچ  نتفای  افـش  مهن  هعقاو  .مدومن  (ع )
دوب هدید  باوخ  رد  هعمج  بش  هدش  انیبان  هکنآ  زا  دعب  هک  دنا  هدرک  لقن  سدقم  ضرا  نیا  هنکـس  همدخ و  زا  يریثک  عمج  هدـش و 

نشور تفای و  افش  وا  مشچ  هجحلا  يذ  رهـش  مهن  بش  ندمآ  زا  دعب  دوش و  یم  اجنآ  وت  مشچ  جالع  هک  ورب  سوط  هب  دندومرف  هک 
اب رگید  رفن  هدزای  دوب و  هدرک  اعد  هدیلام  وا  مشچ  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  هک  دوب  هدید  باوخ  رد  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  دـش و 

تدایس و تلیـضف و  مهد  هعقاو  .دش  افتکا  ردق  نیمه  هب  تشاد  يرایـسب  لوط  لقن  نیا  دندوب و  هتفگ  نیمآ  همه  هدوب  ترـضح  نآ 
ماما ترضح  ترایز  هب  رواجم و  فرشا  فجن  رد  يزاریـش  یقابلادبع  الم  دوب  يدرم  هک  هدومن  لقن  یلیبدرا  یقنیلع  ریم  هانپ  تدافا 

یجرخ ترضح  ای  هک  دوب  هدرک  ضرع  رورس  نآ  تمدخ  هب  هتشادن  یجرخ  هدمآ و  ع )  ) اضر
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يـالم اعدـم  نیا  ضرع  زا  دـعب  دـسرب  نم  هب  هجو  نیا  هک  مراد  اعدتـسا  تسا و  نم  جرخ  یهاـش  هس  زور  ره  ماوـت و  ریاز  مرادـن و 
یم دوخ  جاتحی  ام  جرخ  هتـشادرب  میدـید  یم  دوخ  هناـخ  قاـط  رد  یهاـش  هس  مدـش  یم  رادـیب  باوخ  زا  هک  زور  ره  هتفگ  روکذـم 

سدقم دهشم  رد  نیدمتعم  احلـص و  هلمج  زا  هک  يدزی  موصعم  دمحم  انالوم  مهدزای  هعقاو  دوب  لاونم  نیدب  وا  توف  نیح  ات  مدومن 
درکن هدیاف  مدرک  اوادـم  دـنچ  ره  تدـش و  لامک  رد  مدوب  هدـیناسر  مه  هب  یمزال  بتو  یبغ  هبون  هک  دومن  لقن  دوب  نکاس  يوضر 

نم هب  یناحور  یلیامش  یسدق  ینارون  رایسب  یصخش  هک  مدومن  هدهاشم  نینچ  ایور  ملاع  رد  مدیباوخ  يدرس  رایسب  هناخ  رد  يزور 
یشقنم هرجح  لاحلا  یف  هرجح  مادک  متفگ  یلام  یمن  دوخ  ندب  رب  تسا  هچقودنـص  رد  هرجح  نالف  رد  هچنآ  زا  ارچ  هک  دیوگ  یم 

مدومن و تلفغ  مدوب  هدید  هعقاو  رد  هچنآ  زا  رازآ  تدش  زا  مدش و  رادیب  باوخ  زا  انثا  نیا  رد  دش  رضاح  رظن  رد  یبتک  ندروآ  یب 
دید لاح  نادـب  ارم  نوچ  دـما و  ما  هدـجام  هدـلاو  هردـخم  هحلاص  تقو  نیا  رد  سپ  مدرک  یم  هلاـن  هآ و  ترارح  ملا و  يرایـسب  زا 
ردام يا  متفگ  هدیلامن  دوخ  ندب  رب  حیورت  اب  حیرض  رابغ  زا  تدم  ضرع  نیا  رد  ارچ  شابم  سویام  یهلا  فطل  زا  دنزرف  يا  تفگ 

هچقودنـص تفر و  هـظحل  رد  یهد  یمن  یـصالخ  رازآ  نـیا  راذـگهر  زا  ارم  يروآ و  یمن  ارچ  تـسا و  اـجک  رد  فیرـش  راـبغ  نآ 
مدیباوخ مدـیلام و  دوخ  هنیـس  ور و  رـس و  رب  متفرگ و  وا  زا  داد  نم  هب  دروآ و  نوریب  حیرـض  رابغ  يردـق  هدوشگ و  ار  نآ  هدروآ و 

رب مرازآ  هیلکلاب  هعفد  مدوب و  هدرک  يرایسب  قرع  متفای و  تحص  یکبـس و  لامک و  رد  ار  دوخ  مدش  رادیب  باوخ  زا  یتعاس  زا  دعب 
هعقاو .مدروآ  اـجب  یهلا  رکـش  مدـش و  فرـشم  ترـضح  نآ  تراـیز  هـب  هتـساوخ  رب  روـنم و  رطعم  راـبغ  نآ  تـکرب  هـب  دـش  فرط 

درک لقن  هدوب  نکاس  ناهفـصا  هدسلب  رد  هک  الـضف  زا  یـصخش  هک  دش  تباث  ریقح  رب  هک  دومن  لقن  روکذم  هانپ  تلیـضف  مهدزاود 
فقوت زور  دنچ  زا  دعب  میدمآ و  ع )  ) اضر ماما  ترضح  ترایز  هب  تیب  لها  مامت  اب  دوخ  دجام  دلاو  تمدخ  رد  بابش  دهع  رد  هک 

نآ تمدخ  هب  دید  یمن  ار  یئاج  دوب و  هداتفا  هکل  وا  مشچ  کی  هقدح  يالب  رب  هک  متشاد  هیراج  میدومن و  فولام  نطو  نتفر  هدارا 
دوب هداد  تشد  هنس  ار  وا  دوب  هتشاذگ  حیرض  هبتع  رب  ار  دوخ  رس  هدومن و  ترضح  نآ  بانج  زا  رازآ  عفر  ياعدتسا  هدمآ  ترـضح 

نآ كراـبم  تشگنا  هتـشاذگ  وا  مشچ  هدرپ  يـالاب  رب  ار  دوخ  هبابـس  تشگنا  هک  دـید  باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ  لاـمک  اـب  لاـمج 
عادو و تقو  تسین  باوخ  ياج  اجنیا  هک  دوب  هدرک  رادیب  باوخ  زا  وا  یب  یباد  هیراج  نآ  هک  هدیـسر  هدرپ  نآ  فصن  هب  ترـضح 

نشور فرطرب و  هدیـسر  اجنادب  رورـس  نآ  كرابم  تشگنا  هک  فصن  ردق  هب  هکل  نآ  دش  رادیب  باوخ  زا  هیراج  نوچ  تسا  نتفر 
نیا تمکح  رهاظ  داد و  تسد  رایسب  تمادن  ار  وا  یب  یب  دروخ و  يرایسب  فسات  هیراج  دوب  دوخ  ياج  رب  رگید  فصن  دوب و  هدش 
دازآ نم  مشچ  هبترم  هک  هدومن  لقن  روکذـم  هانپ  تلیـضف  مهدزیـس  هعقاو  .دـشاب  هدوب  راوگرزب  نآ  تردـق  لامک  راـهظا  بیرغ  رما 

هب هک  مدـید  باوـخ  رد  بش  مدـش  سویاـم  ندرک  اود  زا  درکن و  هدـیاف  مدرک  يرایـسب  هجلاـعم  میدـید و  یمن  ار  یئاـج  تـشاد و 
ربق يالاب  رب  يرایسب  كاخ  فشکنم و  فیرش  ربق  دوبن و  كرابم  حیرض  مدش و  فرشم  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  ترایز 

هک متفر  شیپ  سپ  مشکب  دوخ  مشچ  رد  مرادرب و  كربت  تبرت  نیا  زا  يردق  هک  دیـسر  مرطاخ  هب  باوخ  رد  دوب  ایتوت  لثم  كرابم 
نیند رب  بدا  اب  رود  زا  ادـن  نیا  ندینـش  زا  دـعب  تسا  میرح  كرابم  ربق  حیرـض و  نیباـم  بدا  یب  يا  متفگ  هدـنیوگ  مرادرب  يردـق 

كاخ نآ  زا  يردق  رگید  تسد  هب  هدش  مخ  متشاذگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  تسد  کی  هتسشن 
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مه هب  رازآ  رازآ  رگید  هک  تسلاـس  تسیب  بیرق  دـش و  قاـچ  نم  مشچ  یتقو  كدـنا  رد  هدیـشک  دوخ  مشچ  ود  ره  رد  متـشادرب و 
رد کیشک  بش  هک  هدرک  لقن  دوب  مرتحم  مرح  شارف  هک  راثآ  ضیف  راکرس  راد  تبرـش  يانـسح  میکح  مهدراهچ  هعقاو  .هدیناسرن 

اضرلا یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ناطلس  ترـضح  دش و  زاب  دوخ  هب  دوخ  مرح  برد  هک  مدید  باوخ  رد  مدوب  هدیباوخ  ظافحلا  راد 
یعمج هک  دننک  نشور  دنرب و  هسدلگ  يالاب  هب  یلعشم  هک  وگب  زیخرب و  هک  دندومرف  رما  نم  هب  دندمآ و  نوریب  مرتحم  مرح  زا  (ع )

دنوش فلت  ادابم  دراب  یم  فرب  دنا و  هدش  نادرگرس  قرط و  تمس  زا  دنا  هدرک  مگ  ار  هار  هدمآ و  نم  ترایز  هب  نب  رحب  بارعا  زا 
رهش لخاد  هدرک  ادیپ  ار  تعامج  نآ  دنورب و  یعمج  قافتا  هب  دننک و  نشور  لعشم  دنچ  هک  وگب  ام  یلوتم  یقت  هاش  ازریم  هب  ورب  و 

هب درک و  رایـسب  بجعت  مدرک  وا  هب  ار  دوخ  باوخ  لقن  مدرک و  رادـیب  باوخ  زا  ار  کیـشکرس  مدـش و  راداـیب  باوخ  زا  نم  دـننک 
هک درک  رما  راثآ  ضیف  راکرـس  رادلعـشم  هب  دراب و  یموم  دیراب و  میظع  یفرب  هک  میدید  میدمآ  نوریب  هسدـقم  هناتـسآ  زا  وا  قافتا 
هاج یلاع  هناخ  هب  نابـساپ  کیالم  ناتـسآ  نآ  مادخ  زا  یعمج  ریقح و  قافتا  هب  دوخ  درب و  هتـسدلگ  يالاب  هب  هدرک  نشور  یلعـشم 

میتفر و نوریب  رهش  زا  هدرک  نشور  اهلعـشم  ریثک  عمج  اب  وا  میدرک  ار  باوخ  لقن  میتفر و  راثآ  ضیف  راکرـس  یلوتم  یقت  هاش  ازریم 
سدقم دهشم  رهش  لخاد  ار  ناشیا  هدرک  تاقالم  ار  ینیرحب  تعامج  میدیسر  قرط  هب  کیدزن  بانج  میدش  هناور  فرط  تمـس  هب 

بش میدمآ  یم  ترایز  هب  ام  هک  دندرک  لقن  ناشیا  هدومن  راسفتسا  ناشیا  زا  ار  لاح  تیفیک  میدروآ  یلوتم  هاجیلاع  هناخ  هب  هدومن 
زا امرـس  تدش  زا  ام  ياپ  تسد و  دـش و  ادـیپ  هار  میدرک  صحفت  دـنچ  ره  میدرک و  مگ  ار  هار  دـش و  میظع  نافوط  دـیراب و  فرب 
رب میتشاد  هک  اهـشرف  میدـش و  عمج  اجکی  همه  هدـمآ  ریز  هب  دوخ  نایاپ  راهچ  زا  ارحـص  نایم  رد  میداد  گرم  هب  نت  داـتفا  تکرح 

ملع و بلاط  يدرم  ام  نایم  رد  میدرک  رایـسب  يراز  هیرگ و  دیراب و  یم  ام  يالاب  رب  فرب  میدروآ و  مه  هب  رـس  هتخادـنا  دوخ  يالاب 
هتـسدلگ ود  ما  هتفگ  نم  دیزیخرب  هک  دومرف  وا  هب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هک  هدید  باوخ  رد  هدوبر  رد  باوخ  رد  ار  وا  دوب  حلاص 

دیروخ رب  نم  یلوتم  هب  ات  دیورب  هتسدگ  لعشم  ینـشور  هب  دیایب  امـش  لابقتـسا  هب  ما  هتفگ  مه  ار  دوخ  یلوتم  دننک و  نشور  لعـشم 
هب ار  هتسدلگ  لعشم  میتساوخرب و  یگمه  درک و  دوخ  ياقفر  هب  ار  دوخ  باوخ  لقن  هدش  رادیب  باوخ  زا  ملع  بلاط  حلاص  درم  نآ 

.میدروخرب امـش  هب  میدید و  ار  امـش  ياهلعـشم  ینـشور  میدمآ  هار  هک  يردق  میدـش و  هناور  ینـشور  تمـس  هب  میدروآ و  رد  رظن 
هک درک  لقن  دوب  زاریـش  هسردم  سردم  فسوی  یجاح  احلـص  هلمج  زا  يدرم  هک  درک  لقن  يدهـشم  قازرلادبع  الم  مهدزناپ  هعقاو 

هدرک و يرایـسب  هیرگ  هتـشاد  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترایز  هدارا  مدوب و  هدرک  عمج  رایـسب  لام  مدوب و  ناتـسودنه  رد  لاس  لـهچ 
هک ایب  ام  ترایز  هب  رقاب  دمحم  یجاح  يا  هک  دندومرف  ترـضح  نآ  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ترـضح  رونم  كرابم  لامج  مدـیباوخ 

نفد هعمج  بش  رد  اـجنآ  ار  وت  دـش و  یهاوخ  توف  وـت  دوـبن  یعراد  رطاـخ  هب  وا  خـیرات  هک  یلاـس  هعمج  بش  رد  تراـیز  زا  دـعب 
هدش و توف  خیرات  نامه  رد  دوب  هدومرف  بانج  نآ  هک  يروتـسد  هب  ترایز  فرـش  زا  دـعب  هک  تفگ  روکذـم  يوار  درک  دـنهاوخ 

.میدرک نفد  هاگلتق  رد  هعمج  بش  رد  ار  وا  میدش و  وا  نفک  نفد و  هجوتم  دوب  هدرک  لقن  ار  باوخ  نیا  رح  دمحا  خیش  نم و  يارب 
يور شیپ  هک  یبارحم  رد  دوـب  هدـمآ  تراـیز  هب  داـبآرتسا  مدرم  زا  يدرم  هک  هدرک  لـقن  قازرلادـبع  ـالم  دـنوخآ  مهدزناـش  هعقاو 

میدوب نآرق  توالت  هب  لوغشم  تسکرابم  حیرض 
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رد ار  ترـضح  تفگ  تسیچ  هیرگ  ببـس  هک  مدرک  لاوس  وا  زا  تفگ  روکذم  يالم  درک  هیرگ  هب  عورـش  يدابآرتسا  درم  نآ  هعفد 
ریم هناخ  رد  نم  دنربب و  هک  دنهاوخ  یم  ارم  دنا و  هدمآ  نم  ياقفر  لاحلا  شاب  نکاس  سدقم  دهـشم  رد  ایب و  دندومرف  مدـید  هعقاو 

رب رس  ياعدتسا  زا  دعب  درادهاگن  اجنیا  ار  وت  ات  هاوخب  ترـضح  زا  تسا  نینچ  هاگ  ره  تفگ  روکذم  يالم  مشاب  یم  دمحم  تسود 
مه هب  هتکـس  ادابم  هک  دندرکن  نفد  ار  وا  زور  هس  ات  دندرب و  نوریب  ار  وا  دمآ  رظان  نابیان  دومن و  میلـست  ناج  تشاذـگ  نآرق  يالاب 

(1) .دندرک نفد  ار  وا  هدرم  هک  دش  صخشم  زور  هس  زا  دعب  دشاب  هدیناسر 

متـسناد یمن  دوب و  هدیدزد  ار  نآ  وا  زینک  تشاد و  یئالط  دنبولگ  هچربنع و  نم  هدلاو  هک  هدرک  لقن  روکذـم  يالم  مهدـفه  هعقاو 
ای هک  دومن  یسامتلا  هدمآ  ترضح  نآ  ترایز  هب  دیسرن  مه  هب  يرثا  دندرک  صحفت  دنچ  ره  متشادن و  نامگ  هدرب و  یـسک  هچ  هک 
وت زینک  ار  وـت  هدـشمگ  هک  دـندوب  هدوـمرف  وا  هب  هک  دوـب  هدـید  باوـخ  رد  ار  رورـس  نآ  بش  نک  در  نم  هب  ارم  هدـشمگ  ترـضح 

ار هدشمگ  هدنک  ار  نیمز  هتفر  دوب  هدومرف  ترضح  نآ  هک  اج  نامه  رد  حبص  هدرک  كاخ  ریز  رد  ناشیا  هب  هناخ  نالف  رد  هتـشادرب 
رد ار  یبش  نم  هک  درک  یم  لقن  دوب  یحلاص  لضاف  درم  هک  مداخ  هک  فرـشا  نیدلا  نیعمریم  مهدـجیه  هعقاو  .دوب  هتـشادرب  سنحب 

شیپ هب  مدمآ  نوریب  وضو  دیدجت  مزع  هب  هسدـقم  هناتـسآ  رد  هک  مدـید  باوخ  رد  مدوب  هدـیباوخ  هناخ  کیـشک  رد  ای  ظافحلا  راد 
حیبص ینارون  یـصخش  ناشیا  شیپاشیپ  دـندش و  لخاد  سدـقم  نحـص  رد  زا  یمیظع  ترثک  مدـید  مدیـسر  هک  ریـش  یلعریم  هفص 

دندیـسر سدقم  نحـص  نایم  هب  نوچ  دنیآ  یم  دنراد و  تسد  رد  اهگنلگ  اهلیب و  یعمج  وا  بقع  رد  دیآ و  یم  ناشلا  میظع  هجولا 
تعامج نآ  دندرک و  یصاخ  ربق  هب  هراشا  دیروآ و  نوریب  ار  تخبدب  نیا  ار و  ربق  نیا  دینکب  هک  دومرف  تعامج  نآ  هب  صخش  نآ 

نب یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  تفگ  تسیک  ناـشلا  میظع  رما  نیا  هک  مدیـسرپ  یـصخش  زا  نم  دـندومن  ربـق  نآ  ندـنک  هـب  عورش 
نآ تمدخ  هب  هدمآ  نوریب  هسدقم  هناتسآ  زا  ءانثلا  هیحتلا و  هیلع  اضر  ماما  نماض  نماث  ترـضح  هک  مدید  انثا  نیا  رد  تسا  بلاطیبا 

سامتلا هدج  ای  هک  دندرک  ضرع  بانجیلاع  نآ  سپ  داد  ار  ماقم  یلاع  نآ  مالـس  باوج  راوگرزب  نآ  دندرک و  مالـس  هدـمآ  رورس 
نآ هدوب  رمخلا  براش  رجاف  قساف  درم  نیا  هکیناد  یم  وت  هک  دندومرف  رورس  نآ  یشخبب  نم  هب  ار  صخـش  نیا  ریـصقت  هک  مراد  نآ 

مهاوـخ یم  نم  دـنزاس و  نوفدـم  نم  راوـج  رد  ار  وا  هک  هدوـمن  تیـصو  توـف  نیح  رد  اـما  هدوـب  نـینچ  یلب  درک  ضرع  ترـضح 
باوخ زا  نم  دندرب و  فیرـشت  اجنآ  زا  مدیـشخب و  وت  هب  ار  وا  تاریـصقت  هک  دندومرف  راوگرزب  نآ  نم  هب  یـشخبب  ار  وا  تاریـصقت 

هب وا  هارمه  مدرک و  رادیب  باوخ  زا  ار  ناناب  شفک  زا  یکی  مدمآ  نوریب  هسدقم  هناتـسآ  زا  دومن و  هبلغ  نم  رب  فوخ  مدش و  رادـیب 
نیا هک  یناد  یم  وت  هک  مدیسرپ  نابـشفک  نآ  زا  نم  هتخیر  نوریب  اجنآ  زا  كاخ  هراپ  هک  تسیا  هزات  ربق  هک  میدید  میتفر  ناکم  نآ 

دمحم یجاح  مهدزون  هعقاو  .دـنا  هدرک  نفد  فیرـش  ناـکم  نیا  رد  زورید  هک  تسکرت  درم  نـالف  ربق  نیا  یلب  تفگ  وا  تسیک  ربق 
هک یتقو  رد  هک  دـنا  هدرک  لقن  دوخ  دـندوب  هدینـش  دوخ  ءابآ  زا  نیقثوم  زا  رگید  عمج  دوب و  هقث  درم  هک  كراـبم  مرح  شارف  یلع 
ناخ دوب و  هتخادنا  ناخ  نمؤملادبع  فرط  هب  یگنفت  یـصخش  دش  رهـش  لخاد  هتفرگ  ار  سدقم  دهـشم  کبزوا  ناخ  نمؤملا  دـبع 

نوردنا رد  هک  هبترم  هب  هدرک  يرایـسب  لتق  هدومن  لمع  هدومرف  هب  ناخ  نامزالم  دنیامن  ماع  لتق  هک  دوب  هتفگ  هدمآ  دـب  ار  روکذـم 
رخآ دـندوب  هدرک  عطق  ار  ناشیا  تسد  دـندوب  هتفرگ  سدـقم  حیرـض  رب  تسد  یعمج  دـندیناسر و  لتق  هب  ار  یعمج  كرابم  هضور 

سدقم ضرا  نربتعم  هنکس و  زا  یعمج 
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ضرم ندب  حیحـص و  راسکاخ  نیا  لزنم  زا  هعمج  بش  رد  ماطـسب  لها  زا  یمان  يدهم  الم  لاس 1247  رد  هک  دیوگ  فلؤم  (1 - ) 1
.دومن زاورپ  سدق  نایشآ  هب  شحور  رورس  نآ  كرابم  ياپ  نیئاپ  رد  بش  فصن  هدش و  فرشم  راثآ  ضیف  هضور  نا  هب 
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هب هدرک  بالگ  ای  بآ  ار  هشیـش  هک  دوب  هتفگ  ناخ  شخبب  ماما  رطاخ  هب  ار  اـم  هک  دـندومن  ساـمتلا  هتفر  روکذـم  ناـخ  تمدـخ  هب 
یم رب  ماع  لتق  زا  تسد  تسقح  رب  امش  ماما  دیآ  نیئاپ  تسرد  دنکشن و  هشیـش  رگا  دنزادنایب  نیئاپ  اجنآ  زا  دنربب و  هتـسدلگ  يالاب 
ادـج نیمز  زا  زاب  هک  دوب  هدروخ  نیمز  هب  يوحن  هب  هشیـش  دـندوب  هتخادـنا  ریز  هب  هدرب  هتـسدلگ  يالاب  هب  يرپ  هشیـش  الف  ـالاو  مراد 

زا تسد  هدید  ار  هزجعم  نیا  ناخ  نمؤملادبع  نوچ  دوب  هتخیر  بآ  هن  دوب و  هتـسکش  هشیـش  هن  دروخ و  نیمز  رب  رگید  هبترم  هادـش 
(1) .دوب هتشادرب  ماع  لتق 

هجلاعم مدومن  ءابطا  هب  دیـسر و  مه  هب  نم  ندرگ  رد  یـصرب  تمالع  یتقو  رد  هک  دومن  لقن  یقن  لعریم  هاـنپ  تلیـضف  متـسیب  هعقاو 
رثا رایـسب  نم  رب  فرح  نیا  يدش  یمن  صوربم  يدوب  یم  یبوخ  درم  وت  رگا  تفگ  نم  هب  مدرک  يوگتفگ  یـسک  هب  یتقو  رد  دـشن 

دنناد یم  دیس  ارم  ترضح  ای  متفگ  مدرک و  يرایـسب  هثاغتـسا  مدیلان و  رایـسب  مدرک و  ترایز  هدمآ  ع )  ) اضر ماما  هناتـسآ  هب  هدرک 
مدمآ هناخ  هب  رایـسب  يراز  هیرگ و  زا  دـعب  مرازآ  دوش  رتشیب  مسین  دیـس  رگا  مدرگ و  التبم  یئالب  نینچ  هب  هک  رادـم  اور  مدیـس  رگا 

ار انح  هک  دندومرف  وا  هب  ترضح  صرب  قهب و  زا  درک  هوکش  یصخش  هک  همئا  زا  یکی  زا  هتشون  هدید  مناوخب  هک  مدوشگ  ار  یباتک 
هک دشن  هلـصاف  تعاس  ود  هدومن  لمع  هدومرف  هب  هتفر و  مد  نامه  تسا  ترـضح  نآ  زاجعا  هک  متـسناد  لامب  عضوم  نآ  رب  هرون  اب 

هلمج زا  یکی  هک  مداخ  یقت  دـمحمریم  هانپ  تیحالـص  تباجن و  تدایـس و  مکی  تسیب و  هعقاو  .دـش  بلـس  نم  زا  هیلکلاب  رازآ  نآ 
زا یعمج  اب  روبزم  تیاـالو  زا  ع )  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  دـقرم  فوط  هب  نیباـقرم و  زا  یمعا  دوب  ینز  هک  دومن  لـقن  تسا  اـحلص 

دوب هدرک  دوخ  هیام  هک  هتـشاد  سابرک  عرز  دنچ  هدنام و  اجنآ  رد  وا  هدمآ  دوخ  نطو  هب  وا  يابرقا  هنس 1205  رد  هدمآ  دوخ  ءابرقا 
نینچ روتسد  دشاب و  هبنش  هس  هبنـش و  هک  هنانز  ياهزور  زا  یکی  رد  ًاقافتا  دینارذگ  یم  ار  دوخ  رادم  درک و  یم  تخورف  دیرخ و  و 

هب هراچیب  نآ  هدیدزد و  وا  زا  ار  وا  سابرک  یـصخش  دننک  یم  هنانز  ار  هسدقم  هناتـسآ  رهظزادـعب  زور  ود  نیا  رد  هتفه  ره  هک  تسا 
نآ شورف  دیرخ و  هب  هک  هدوب  سابرک  عرز  دنچ  نیمه  نم  نارذگ  هیامرس و  ماما  ای  هک  هدومن  رایـسب  هثاغتـسا  هدمآ  هسدقم  هضور 
دوخ نکب و  نم  لاوحا  رب  يرکف  مرب  یمن  یئاج  هب  هار  وت  ناتـسآ  زا  ریغ  هب  مرادـن و  رگید  يزیچ  مزجاع و  مدـینارذگ و  یم  تاقوا 

اج زا  نوچ  میداد  افـش  ار  وت  هک  زیخرب  هک  دیـسر  وا  هب  رونم  حیرـض  زا  یئادص  انثا  نیا  رد  هک  دومن  یم  عرـضت  هتخادنا  نیمز  هب  ار 
دندوب هدومن  وا  لاوحا  هدهاشم  ریثک  یعمج  دوب و  هدروآ  اجب  يرایـسب  رکـش  هدـش  نشور  وا  مشچ  ود  ره  هک  دوب  هدـید  هتـساوخرب 

بوخ و هبترم  هب  وا  مشچ  هک  دنتفگ  یم  ریقح  هناخ  مدرم  هلمج  نآ  زا  دندید  ار  وا  زین  نتفای  افـش  زا  دـعب  دوب و  انیبان  هکنآ  رب  قباس 
نم شیپ  زور  بش و  تفگ  یم  هروکذـم  هفیعـض  هکنا  رگید  زاـجعا  میا و  هدـیدن  زگره  مشچ  یبوـخ  نآ  هب  هک  دوـب  هدـش  نـشور 
مه بش  منیب و  یم  ار  اج  همه  زور  بش و  لاحلا  میدـید و  یمن  ار  اـج  چـیه  دوب و  سکعرب  نآ  رب  قباـس  هک  ناـنچمه  تسیواـسم 

نیمه هب  دـمآ و  یم  ام  هناخ  هب  دوب و  هدـنز  رگد  لاس  نیدـنچ  منیب و  یم  مه  بش  منیب  یم  زور  هک  یمـسق  هب  متـسین  غارچ  جاـتحم 
رد ایحا  ياهبـش  زا  یبش  هک  دومن  لـقن  روکذـم  دیـس  ًاـضیا  میود  تسیب و  هعقاو  .تسا  تباـث  ریقح  شیپ  همدـقم  نیا  دوب و  روتـسد 

هدهاشم دندش و  عمج  مدرم  دوب و  هدیشک  قتت  كرابم  هبق  فقس  ات  دش و  دنلب  كرابم  حیرـض  زا  يرون  هاگان  مدوب  هسدقم  هناتـسآ 
دنتفگ یم  داقتعا  مک  مدرم  یضعب  دندومن و 
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وت ینابم  لسرم  دـمحا  نید  وچ  قّفلم  تسدمرـس  رف  اب  وت  ضیف  هک  ییوت  *** رمخم تسا  تمحر  بآ  اب  وت  كاـخ  هک  ییوت  قَّبطم 
وت يانب  دنک  لیخت  مهو  هچره  ز  *** عسوا وت  ياضف  دنک  روصت  لقع  هچره  قثوم ز  وت  دـعاوق  ردفـص  ردـیح  عرـش  وچ  *** دیـشم
وت كاخ  هب  دوب  نوچیب  رهظم  مادک  قورم  خاک  تفه  تسیدرگ  وت  بورکاخ  ز  *** مظعم رهپس  هن  تسا  ینصح  وت  ناتـسآ  قثوا ز 
هوک رازهدص  زا  رب  وت  تنازر  *** دّیـشم نصح  رازه  دص  زا  رب  وت  تناصح  قحلاانا  شورخ  یمه  دزیخ  وت  نیمز  زا  هک  *** نوفدـم

ياضف رد  هتشگرس  دیامن  نانچ  قفوا  وت  يانث  رد  تسیـشومخ  هک  یتسار  هب  *** مظعم یعینم و  سبز  مکحم  یعیفر و  سب  قلحم ز 
تحاـس وت  تحاـس  بنج  هب  *** عیـضم تشهب  تهزن  وت  تهزن  دزن  هب  قروز  هتخیـسگ  ناـبداب  یکی  طـیحم  رد  هک  *** نودرگ وت 

هک نیرب  رهپـس  دورف  رب  وچ  قعمع  رباص و  رازه  یباص  بحاص و  رازه  *** نتفگوت فصو  ثیدح  دناوتن  یکی  دص  قیـضم ز  رهپس 
هقعاص دوش ز  اّمص  �هرخـص  هک  نانچ  *** ترون یلجت  مه  دفاکـشب ز  ار  رهپـس  قرزا  مراط  تفه  رادومن  وت  نماد  هب  *** یلین �هدرپ 

فک کـی  ياـهب  دوبن  هک  وت  يا  هعقب  هچ  قبیز  �هدوت  ناـسب  لزلزتم  يدـش  نیمز  *** يدوبن وت  �هیاـپ  عفر  رگ  هکوت  یی  هبق  هچ  قشنم 
رفک روما  مظنم  عرـش  ساـسا  *** هراـمه تسه  وت  تحاـس  رد  هک  وت  يا  هدـس  هچ  قرغم  جاـت  رازه  عصرم  تخت  رازه  *** تکاـخ

ترامع يا  ینویامه  خاک  مادـک  قلبا  رواـکت  نیا  دـیاساین  هیوپ  یمد ز  *** تمیرح فوط  رهب  کـنیا ز  هک  وت  يا  هبعک  هچ  قوعم 
وت ردق  هدرب  تاومـس  ّوُمُـس  زا  هک  *** نویامه يانب  يا  ینومیم  �هعقب  مادـک  ققحم  هردـس  تا ز  هدـس  يرترب  تسه  هک  *** نومیم

ار وت  كاـخ  هک  ییوـت  قد  نیرب  شرع  هب  تا  هصرع  فرـش  دـنز ز  یم  هک  *** لزاـن هدـش  تتحاـس  هب  تمحر  تیآ  مادـک  قـنور 
اط لکش  ز  *** یجنپس يارس  نیرد  یجنرت  خرچ  هک  ییوت  قرفم  هب  هتشه  هتـشرف  كرات  هب  هداهن  کلف  *** رویز یپ  زا  جات  وچمه 

قصلم وت  ياوه  اب  حور  نت  هب  حور  هک  نانچ  *** مضنم وت  ياضف  اب  ضیف  رس  هب  شوه  هک  نانچ  قنسف  وچ  هداش  ناهد م  تقاور  ق 
غورف دــنک  یلجت  روـط  هـب  رگا  قدــنخ  هتخاـس  طـیحم  زا  كاـخ  �هزاــب  درگ  هـب  *** نیتـسخن زور  اــضق ز  تیاــضف  ظــفح  رهب  ز 
يوک كاخ  هب  ددرگ  هک  دیما  نادب  *** ندیرپ ياوه  دوب  ار  نیرب  رهپس  رس  هب  ققدم  بارت  نوچ  روط  نآ  �هولج  دوش ز  *** تیاضف
هدـش ربز  نیا  دـنام  وـت  �هبق  دورف  قدـعب  وـت  ردـق  تـسا  هدز  ناـکما  مراـط  زارف  *** هرف وـت  رف  هدوـبر  اـضیب  �هـضیب  روـن  قـحلم ز  وـت 

قوطم وت  شتسرپ  قوط  هب  قلخ  باقر  *** لحکم تسوت  رابغ  زا  درخ  لها  نویع  قلعم  نامسآ  ناماد  هب  كاخ  يوک  هب  *** هگرخ
نیعط *** اداب وت  ناتسآ  هاوخاوه  تسین  هک  یلد  قزوج  �هناد  تفه  دنوامد  هوک  شیپ  وچ  *** نودرگ دبنگ  تفه  تیلاع  �هّبق  دزن  هب 
یکی دص  قسوج ز  هدزاود  نیا  ددرگ  یم  وت  درگ  هب  ارچ  *** دیشم يانب  يا  یتسخرچ  زکرم  هن  رگا  قوفم  مهس  ناشن  لقیـصم  غیت 
تـسه هک  *** مظعم قاور  يا  يداـجیا  دـصقم  وت  رگم  قدزرف  ریرج و  دـصود  ار  تتبقنم  رامـش  *** دراـین دوـمن  یکدـنا  نوزف  ز 
هضور وت  رگم  قشاب  لگنچ  هب  رگم  دباین  نما  ماقم  *** وهیت وت  ياوه  رد  هک  یلدع  �هچارـس  رگم  قتـشم  وت  دوجو  زا  خرچ  هن  یتسه 

زارف *** نادزی تیانع  زا  هک  ناکما  �هطخ  ویدـخ  قرزا  مراـط  تفه  هدجـس  فرـش  رهب  دـنک ز  *** تکاـخ هب  هک  یمتـشه  ناـطلس 
نیهم لدع  رهپس  قسنم  هتـشگ  دوجو  شدوجو  لیفط  زا  هک  *** نماض نماث  ما  ما  یلعا  یل  اع  یلع  قجنـس  هتـشارفرب  توهال  هگرخ 
هفیلخ ادخ  ّیلو  عرـش  نیما  *** یتسه �هلیـسو  ناهج  ماظن  رهد  ماوق  قدـصم  لوسر  �هداز  نیهب  دوج  ناهج  *** تفالخ طیحم  رهوگ 

شوقن زا  وت  قاور  قاـط  دوـب  وـچ  قـلحم  لدـع  ساـسا  دیـشم  عرـش  ياـنب  *** تّرف تسه ز  هک  يا  هعقب  اـنب  میظع  یهز  قـح  رب  ي 
دومن ّقفوم  راگدرک  دیوم ز  راگزور  هب  *** شدوجو داب  هک  یلعنابعـش  هبترم  رهپـس  قلطم  یتسه  لامج  الویه  زارط  زا  وچ  *** ارعم

هرقن رز و  هب  *** نیزم دادم  هنوغلگ و  هدود و  لین و  هب  قنروخ  هاگراب  رامنس و  رصق  زرط  هب  *** تقاور قاط  دودح  ددرگ  هک  مزع 
عنـص حول  هب  قب  رپ  هب  شا  هماخ  كون  دشک  لیپ  لکـش  هک  *** هماخ ینام  کلک  روپاش  رقاب  یعـس  هب  قّمنم  دروجال  فرگنـش و  و 

غاز و بیعن  *** هماخ تعنص  هب  دنک  روصم  زین  هک  نانچ  قبنز  تهکن  ریبع و  میمـش  کشم و  میـسن  *** شکلک عیادب  دنک  مسجم 
وت تحاس  هب  قلقل  شبنج  راس و  زاورپ  لبلب و  دیـشن  *** تراهم هب  نایع  دـنک  شکلک  يزیر  گـنر  هب  قعقع  �هحیـص  غـالک و  قیعن 
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وچ *** نییآ ون  شوقن  زا  وت  فقس  ربنچ و  تشگ  وچ  قش  دوش  هماخ  نابز  نوچ  نایب  لها  نابز  *** شکشر هک ز  اهشقن  درک  مقر 
دورو زا  سپ  قروم  وت  يانث  رد  تشگ  نخس  ناتسوب  هب  *** یناعم باحس  زا  ینآاق  ترکف  لاهن  قوطم  همامح  ندرگ  هتخاف و  يان 

قلعم قاور  هن  دوجسم  وت  نیمز  یهز  *** تزارط لاس  يارب  زا  دورس 
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مدرم اهغارچ  رون  هن  تسا  یعقاو  رون  هک  دوش  رهاظ  مدرم  رب  هک  دنتشادرب  ار  اهغارچ  دندمآ و  همدخ  هکنآ  ات  تسا  اهغارچ  ینـشور 
هـس هک  هدومن  لقن  روکذم  دیـس  ًاضیا  موس  تسیب و  هعقاو  .دش  فرطرب  دوب و  نینچ  یتدـم  دوب و  یعقاو  رون  دـندومن  هظحالم  همه 

تسا و تباث  نم  شیپ  نیا و  زا  لبق  لاس  جـنپ  ًانیمخت  دـنتفای  افـش  ترـضح  نآ  تکرب  هب  یلاوتم  زور  هنابـش  هس  رد  لش  روک و  رفن 
تسیب و هعقاو  .تسا  زواـجتم  رفن  دصیـس  تسیود و  زا  هتفاـی  افـش  لـش  روک و  زا  هچنآ  ریقف  يداـب  رد  مراد و  رطاـخ  هب  دوـخ  هچنآ 
هک زرحاب  مدرم  زا  يرتخد  دوب  هلاسر  نیا  فیلات  ریرحت و  تلاح  هک  هنس 1303  بجرملا  بجر  رهش  مشش  هبنش  هس  زور  رد  مراهچ 
وا يریثک  عمج  داد و  افش  ار  وا  رورس  نآ  ترایز  مسارم  زا  دعب  دوب  هدما  رورس  نآ  ترایز  هب  دوخ  يابرقا  اب  دوب و  یمعا  هلاس و  هن 

راثآ ضیف  راکرس  زا  تسلومعم و  روتسد و  هک  يوحن  هب  دنتخاون  هنایداش  هراقن  هعقاو  نیا  توبث  زا  دعب  دندوب و  هدید  لاح  نیدب  ار 
دندروآ و اضر  ماما  ترضح  ترایز  هب  ار  وا  دوب  یمعا  يدهشم  حادم  یلع  شیورد  الم  مجنپ  تسیب و  هعقاو  دندومن  علخم  ار  وا  وا 
تسا و عقاو  كراـبم  تشپ  سپ  رد  هک  دـالوف  هرجنپ  تشپ  هب  دوبن  نکمم  ندـش  هضور  لـخاد  دوب و  هنادرم  هکربـتم  هناتـسآ  نوـچ 
هس هبنش و  هک  هنانز  تقو  رد  ات  میورب  ایب  نک و  مالس  اج  نیمه  ار  وا  تفگ  تشاد  هلاخ  دندمآ و  دیامن  یم  اجنآ  زا  كرابم  حیرض 

دهدب و افش  اج  نیمه  زا  دهدب  افش  ارم  ترضح  رگا  تفگ  رتخد  نآ  دهد  افش  ار  وت  ترـضح  نآ  دیاش  میئایب  ترایز  هب  تسا  هبنش 
درم یهن  رما و  نیا  زا  شیپ  رگید  هک  هدب  یگرم  ای  هدب  افش  ارم  مردام  ردپ و  یب  میتی و  لفط  ترـضح  ای  تفگ  هدز  هرجنپ  رب  تسد 

شیاهمـشچ هساوخرب و  اج  زا  هک  دـندید  تلاـح  نیا  رد  یهد  افـش  ارم  هک  مراد  اعدتـسا  مشک و  یم  رازآ  دیـشک و  مناوت  یمن  ارم 
تسیب هعقاو  .مدید  ار  وا  نم  هداتسیا  اضر  ماما  ترضح  کنیا  هک  تفگ  دوخ  هلاخ  هب  داد و  افش  ارم  ترضح  تفگ  دوب  هدش  نشور 

راعش يوقت  تیحالص و  هک  تسا  نآ  هدش  رهاظ  هنس 1105  خیرات  هب  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  همئالا  نماث  ترضح  زا  هک  مشش  و 
یـسوم نب  یلع  ترایز  مزع  هب  هناور  زاریـش  ملعلاراد  زا  يزاریـش  یقن  یلع  ریقح  هک  دومن  لقن  هیحلاص  هسردـم  نکاس  یقنیلع  الم 

هب هار  ضرع  رد  هدومن  تکرح  ناهفـصا  مدرم  زا  یعمج  قاـفتا  هب  مدـش و  ناهفـصا  دراو  هدـمآ  نوریب  دوـخ  تفلک  اـب  ع )  ) اـضرلا
یم همیخ  کی  رد  یعاد  تفلک  اـب  تشاد  هارمه  یتفلک  زین  وا  مدـش و  انـشآ  رفـس و  مه  ناهفـصا  مدرم  زا  غابـص  ماـن  رفعج  دـمحم 

هک دور  یم  ترایز  هب  تسا و  یمعا  مشچ  ود  ره  زا  غابـص  رفعج  دمحم  داتـسا  دراد  يرتخد  هک  دندومن  لقن  یعاد  لافطا  دندوب و 
هدارا هام  هس  زا  دعب  دندوب  سدـقم  دهـشم  رد  هام  هس  راوز  میدـش و  سدـقم  دهـشم  دراو  هکنآ  مالک  لصاح  دوش  نشور  شمـشچ 

دعب دوش  یم  شوهیب  هکنآ  ات  دیامن  یم  یبات  یب  لاحلا و  عادو  زور  رد  هدمآ  هسدقم  هناتـسآ  هب  یمعا  رتخد  نآ  دـندومن و  تکرح 
هدلاو مولعم  دنا  هتخیوآ  هک  تسا  زیچ  هچ  اهنیا  دیوگ  یم  شا  هدلاو  هب  دیامن و  یم  هظحالم  ار  اهلیدنق  دـیآ  یم  شوه  هب  هک  نآ  زا 

شتخر هتفرگ  ار  رتخد  نآ  رگید  نانز  هکنآ  زا  دعب  دوش و  یم  شوهیب  یلاحـشوخ  زا  هدش  نشور  شا  هیبص  مشچ  هک  دوش  یم  شا 
نینچ ترـضح  هک  دـنتفر  نامیلـس  ازریم  تمدـخ  هب  دـندناشوپ و  ار  وا  هدروآ  رگید  تخر  دـنتفر و  نآ  زا  دـعب  دـنرد  یم  مه  زا  ار 
زجاع مشچ  ود  ره  زا  رتخد  نیا  هک  دـنداد  تداهـش  نادرم  ناـنز و  زا  يریثک  عمج  دومن و  بلط  ار  رتخد  نآ  ازریم  هدومن  يزاـجعا 
دندش هناور  هلفاق  رگید  موی  جنپ  زا  دعب  دنداد و  راکرـس  زا  تعلخ  دندز و  هراقن  هک  دندومرف  نآ  زا  دعب  تفای  افـش  دمحلا هللا  دوب و 

داتسا هناخ  نامه  رد  مدش و  ناهفصا  دراو  هکنآ  ات 
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هک يدح  هب  ات  دندمآ  رتخد  يراگتـساوخ  هب  رفعج  دمحم  داتـسا  ناشیوخ  دیدزاب  دید و  زور  دنچ  زا  دعب  میدمآ  دورف  رفعج  دمحم 
دندرک و تجامـس  رتخد  هب  وا  نیدلاو  نآ  زا  دعب  دومن  یمن  رایتخا  رهوش  رتخد  دـنهدب و  هک  دـندش  یـضار  ناموت  دصیـس  هب  مدرم 

يراگتـساوخ هب  مدوب  یمعا  مایا  رد  هک  یـصخش  نامه  میامن  رهوش  رایتخا  هک  دیراد  شهاوخ  امـش  هاگره  تفگ  باوج  رد  رتخد 
یناـماس رـس و  یب  تیاـهن  رد  دوب  يدرم  نآ  مرادـن و  عقوت  وا  زا  راـنید  کـی  دوب و  دـهاوخ  نم  رهوش  ناـمه  لاـحلا  دوب  هدـمآ  نم 
تیاکح نیا  دنتسب  دقع  هداتسرف  مامح  هب  ار  داماد  دندیشک و  رتخد  نیدلاو  ار  یسورع  تاجارخا  دندرک و  بلط  ار  درم  نآ  لصاح 

هب هدمآ و  نوریب  مرح  زا  نآ  زا  دعب  دوب  مرح  رد  زور  تسیب  تدـم  دـندومن و  شزازعا  هدـیبلط و  مرح  هب  ار  رتخد  هدیـسر  هاشداپ  هب 
رازه جنپ  راهچ  وا  هیام  هک  رجات  تسیدرم  نآ  لاحلا  دومن و  شرهوش  میلـست  تشاد و  هارمه  سنج  دقن و  زا  ناموت  دص  یـس  ردـق 

وا هدش  مشچ  بحاص  هک  لاحلا  دوب  هدرکن  لوبق  رتخد  هتـساوخ  یم  دوب  یمعا  رتخد  نیا  هک  نامز  رد  رهوش  نیا  دسر و  یم  ناموت 
هب یمـشچ  هشوگ  هک  دوب  ابآ  دننک  ایمیک  رظن  هب  ار  كاخ  هکنانآ  مظن  تفگ  باوج  ار  لاوحا  بحاص  تعامج  نآ  دومن و  لوبق  ار 

يریدغ دیع  زور  هک  دومن  لقن  یلیبدرا  یقنیلعریم  هاگتـسد  تالامک  تلـضف و  هانپ  تباجن  تدایـس و  متفه  تسیب و  هعقاو  دـننک  ام 
ترـضح نآ  تمدخ  هب  ترایز  مسارم  يادا  زا  دعب  هدـمآ  ع )  ) اضر ماما  ترایز  هب  مدوب  هدرکن  لافطا  دوخ و  يارب  یکرادـت  دوب و 

رد مدـمآ  نوریب  هسدـقم  هضور  زا  مشاـبن و  یـسک  نونمم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  يدـیع  تسا و  دـیع  زور  ماـما  اـی  هک  مدومن  ضرع 
هچقب هک  مراد  وت  تسد  هب  راک  ردق  نیا  هک  تفگ  داد و  نم  هب  هچراپ  هچقب  هدروخرب  نم  هب  يانشآ  مدع  اب  یـصخش  عماج  دجـسم 
تمیق ناموت  راهچ  ردـق  هب  مدرک  نیمخت  تسا  وت  دوخ  زا  اه  هچراپ  نیا  هک  داد  ماـغیپ  زور  ناـمه  يربب و  دوخ  هرجح  هب  ار  هچراـپ 

يوضرلا عیدب  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ریقح  متـشه  تسیب و  هعقاو  .دوب  رورـس  نآ  تقفـش  صحم  هک  متـسناد  دوب  اه  هچراپ 
هار زا  يرحـس  ًاقافتا  هدیـشک  لوطبرا  زا  هدوبن و  مرودقم  تکرح  مدـش و  ریگ  نیمز  هدیـسر  مه  هب  یلـصافم  عجار  هلاسر  نیا  عماج 

اه یگنوگچ  دوجو  اب  يالوم  ای  هک  مدرک  ضرع  هدومن  اضر  ماما  بانج  هب  باطخ  میدق  يراکتمدخ  تمس  يدنزرف و  ردپ و  هیکت 
ام یسوب  ناتسآ  هب  هک  دش  تقو  دنچ  نم  مالغ  نیا  ارچ  هک  یئوگ  یمن  يوش و  یمن  ملاوحا  هجوتم  مسارف و  بحاص  هک  دش  یتدم 

مرح شارف  مظاک  دمحم  هک  دندروآ  ربخ  هظحل  زا  دعب  مدرک و  رایسب  هیرگ  يریگ و  یمن  ارم  لاوحا  یهد و  یمن  افـش  ارم  هدماین و 
هب هک  متسناد  هدروآ  هدرک  نشور  عمش  اب  اکربت  انمیت و  هتشاذگ  كرابم  رـس  يالاب  رب  مرح  نوردنا  رد  بش  یبا  هزوک  هدمآ و  رونم 

دیدرگ و قورع  ندـب و  لخاد  هک  دوب  یحور  ایوگ  مدروخ  هتفرگ  ار  بآ  هک  نیمه  دروآ  ار  بآ  تسا  ترـضح  نآ  تقفـش  ببس 
.دش (1) نم  يافش  ثعاب  نامه 

یـصخش ما  هدـید  دوخ  مرتحم  مرح  شارف  عیفر  دـمحم  اضرلا  هبتع  بیلک  هچنآ  هک  درک  لقن  عیفر  دـمحم  خیـش  مهن  تسیب و  هعقاو 
لش و هزجاع و  یگلاس و  جنپ  نس  هب  تشاد  هیبص  دوب و  یم  نامقل  ضوح  هلحم  رد  تشاد و  مان  عیفش  دمحم  سبط و  مدرم  زا  دوب 
ار لفط  نآ  ترـضح  دومرف  ترایز  هدرب  ع )  ) اضر ماما  هسدقم  هناتـسآ  هب  هتـشادرب  ار  لفط  نآ  شا  هدـلاو  يزور  دوب  گنگ  روک و 

ناربنع مدرم  زا  هفیعـض  يزور  ما  هدید  دوخ  هچنآ  هک  هدرک  لقن  روکذم  خیـش  ضیا  ما  یـس  هعقاو  .تسا  دوجوم  لاحلا  هداد و  افش 
دندش دراو  هناخ  هدنب  هب  دوب  گنگ  لش و  هدروآ و  رهش  هب  یگلاس  هدزای  نس  هب  يرتخد  تسا  سدقم  دهشم  هیاپهوک  تاهد  زا  هک 

درب هسدقم  هناتسآ  هب  هتشادرب  ار  دوخ  رتخد  هفیعض  نآ  دندیدرگ و  ترایز  مزاع  اجنآ  زا  و 
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هـضور نآ  رانک  اجنیا  تسا  یتدم  موش  ترادقم  شرع  هضور  رابغ  يادـف  یلوم  ای  هک  دـیامن  یم  ضرع  زین  نوزحم  فلوم  (1 - ) 1
امرف و مبلط  ارم  ترهطم  هبتع  یـسوب  كاخ  هب  هک  تراوگرزب  دـج  قح  هب  قجهم و  ترونم  حیرـض  ندـید  زا  مرود و  تراثآ  ضیف 

.امن رونم  مرون  هب  مشچ 
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هک درک  لقن  روکذم  خیـش  ًاضیا  مکی  تسیب و  هعقاو  .دوب  ملاس  حیحـص و  دـندمآ  زاب  رگید  زور  هداد  افـش  ار  رتخد  نآ  ترـضح  و 
ترضح نآ  هک  مدید  ار  ع )  ) اضر ماما  ترضح  باوخ  رد  یبش  دومن  لقن  هک  يراهب  دمحم  نیدلا  سمش  یئالبرک  زا  مدینـش  دوخ 

تیالو هب  هک  درادن  یجرخ  هدمآ و  ام  ترایز  هب  تسا و  ام  ریاز  هداتسیا  ام  ربارب  رد  هک  یصخش  نیا  نیدلا  سمـش  يا  هک  دندومرف 
زا ار  دوخ  هجوز  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  نوچ  هک  درک  لـقن  روکذـم  نیدـلا  سمـش  هدـب  وا  هب  راـنید  رازه  هدزاود  غلبم  دورب و  دوخ 
هک مدرک  ربص  دوب  هتـسب  رد  مدیـسر  هزاورد  هب  هک  یتقو  رد  مدش  سدـقم  دهـشم  هناور  متفرگ و  وا  زا  ار  رز  مدومن و  رادـیب  باوخ 

باتفآ هدش و  علاط  حبص  ات  هدیشک  رایسب  راظتنا  هدومن  ترایز  سدقم  هناتسآ  هب  ات  مدمآ  مدش و  رهـش  لخاد  دندوشگ و  ار  هزاورد 
مدش هناور  نارگرز  رازاب  فرط  هب  سدقم  نحـص  زا  مدمآ و  نوریب  هسدـقم  هضور  زا  دـشن  رهاظ  درم  نآ  زا  يرثا  زا  يرثا  دـمآ  رب 
نحص بناج  هب  وا  اب  مدرک و  مالـس  هتفر  شیپ  دش  ادیپ  دوب  هداد  ناشن  ترـضح  هک  صخـش  نآ  مدید  مدیـسر  ریجنز  ياپ  هب  نوچ 

هتفر درم  نآ  دزن  زامن  زا  غارف  زا  دعب  درک و  زامن  رد  عورـش  دش  غراف  ترایز  زا  نوچ  میدش  هسدـقم  هضور  لخاد  هناور و  سدـقم 
هب دندومرف  ترـضح  هک  یناشن  یمامت  دیراد و  تیالو  هدارا  هدمآ  ترایز  هب  مان  دـمحم  ناکرـسیوط و  مدرم  امـش  هک  مدومن  لاوس 

ار رز  دوش و  هداد  امش  هب  هک  متفگ  درم  نآ  هب  دنا  هدومرف  ررقم  یجرخ  يردق  امـش  يارب  ترـضح  متفگ  یلب  تفگ  متفگ  درم  نآ 
نم ترضح  ای  تفگ  هدرک  ترضح  نآ  رونم  دقرم  بناج  هب  يور  هدش  فوعشم  رایسب  درم  نآ  متـشاذگ  نیمز  رب  درم  نآ  شیپ  رد 

رد دـمآ  یم  رهـش  هب  هدرزآ  هاگره  دوب و  تایح  رد  هام  تشه  تدـم  ات  درم  نآ  تفر  مهاوخن  دوخ  تیالو  هب  وت  تمدـخ  زا  زگره 
تافث عمج  زا  هک  دومن  لقن  روکذم  عیفر  دمحم  ضاضیا  مود  یـس و  هعقاو  .دش  توف  نآ  زا  دـعب  میدـید و  یم  ار  وا  عماج  دجـسم 
دهـشم صـصحم  لضاف  دمحم  اقآ  دندوب  یلعم  سدقم  دهـشم  رتنالک  يوضرلا  لیلخ  ازریم  ترـضح  یلاع  هک  یمایا  رد  هک  مدینش 

مدش مرتحم  مرح  لخاد  نوچ  مدش و  فرشم  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  ترایز  هب  هک  مدید  هعقاو  رد  یبش  هک  درک  لقن  یلعم  سدقم 
نم لـغب  رد  يراد و  لـغب  رد  هچ  دومرف  داـتفا  نم  رب  ترـضح  نآ  رظن  نوچ  دـنا و  هتـسشن  حیرـض  شیپ  رد  ترـضح  نآ  هک  مدـید 

دندومرف دومن  هراپ  هتفرگ  ار  تاورب  نایم  زا  یتارب  تفرگ  ار  تاورب  رورس  نآ  مدرب و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  دوب  تاورب  زا  یـضعب 
غارچ بش  رد  داد و  يور  نم  هب  یمیظع  تشحو  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  برطـضم  نکم  هلاوح  يزیچ  رقاب  ازریم  لـحم  هب  رگید  هک 

بحاص مسا  هجوتم  نوچ  هدش  هراپ  تارب  کی  هک  مدید  مدومن  هظحالم  هتشادرب  دوب  وا  نایم  رد  هاورب  هک  یلامتـسد  مدومن و  بلط 
حابصلا یلع  دوب  هراپ  هدوب  نابـساپ  کیالم  ناتـسآ  نآ  مادخ  زا  یکی  هک  لقم  ازریم  دلو  رقاب  دمحم  ازریم  مسا  هب  مدید  مدش  تارب 

یلعاع مدیناسر  رظن  هب  ار  روبزم  تارب  هدومن  ضرع  ار  تارب  ندومن  هراپ  هعقاو و  تروص  یکلملا  رایرهش  ترضح  یلاع  تمدخ  هب 
هانپ تلیضف  میس  یس و  هعقاو  هدومرفن  هلاوح  وا  هدرب  تارب  رگید  روکذم  رقاب  دمحم  ازریم  تایح  مادام  ات  یکلملا  رایرهش  ترـضح 

يریمشک مان  هللادبع  الم  دوب و  ملع  بلاط  یمعا و  داز  ردام  هک  يریمشک  مان  میهاربا  الم  هک  دومن  لقن  يریمشک  قداص  دمحم  الم 
رافغلا کلملا  تاولـص  فولا  رایخالا  هئانبا  هئابا و  یلع  هیلع و  راهطالا  همئالا  نماـث  رهطم  دـقرم  فاوط  تراـیز و  مارحا  ریمـشک  زا 

ماما نآ  هسدقم  هضور  مرتحم  مرح  رابغ  ياعدتسا  هللادبع  الم  زا  هیلاراشم  هتفر  روبزم  میهاربا  الم  ندید  هب  عادو  ناونع  هب  هتشاد 
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فرـشم و فرـشت و  اب  هللادـبع  ـالم  رواـیب  نم  يارب  زا  تعجارم  تراـیز و  تداعـس  كاردا  زا  دـعب  یلاـعت  هش  نآ  هک  هدومن  ماـمه 
هدمآ شرطاخ  هب  هداد  يور  هللادبع  الم  روبع  هتـشاد  ینکـس  هلحم  نآ  رد  میهربا  الم  هک  هلحم  زا  يزور  هدومن  ریمـشک  هب  تعجارم 
نورد نآ  زا  دندز  رد  هدـمآ  وا  هناخ  رد  هب  منیبب  هب  ار  وا  ایب  تفگ  یلب  هک  داد  باوج  تسا  هدـنز  میهاربا  الم  هک  دیـسرپ  شقیفر  زا 

نوچ میهربا  الم  هدمآ  وت  ندید  هب  سدقم  دهـشم  زا  هللادبع  الم  هک  میهاربا  الم  هب  دیئوگب  تفگ  یهاوخ  یم  رگا  هک  دـنداد  باوج 
ارم هک  هدـمآ  رطاخ  هب  ار  هللادـبع  الم  دوشگ و  ار  رد  دـش و  ناور  شکاـصع  نورد  هب  ماـمت  قوش  هب  دینـش  ار  هللادـبع  ـالم  يادـص 
زا ادـعب  میهاربا  الم  هتـسب  لامتـسد  هشوگ  هب  هتـشادرب  كاخ  يردـق  میهربا  الم  هناخ  رد  زا  مدرواین  نم  دوب و  هدومن  راـبغ  شراـفس 

ریگب تسا  نیا  هک  داد  وا  هب  ار  هتسب  هرگ  لامتسد  یلب  تفگ  يدروآ  نم  يارب  زا  رهطم  دقرم  رابغ  هک  دومن  راهظا  هقناعم  تاقالم و 
يدایز ترهش  دالب  نآ  رد  هصق  نیا  دش و  انیب  نشور و  وا  هدید  ود  ره  دیلام  مشچ  هب  هتفرگ  ار  لامتـسد  مامت  يوزرآ  هب  میهربا  الم 

(1) .تاقثلا نم  انعمس  اذکه  دراد و 

ار دوخ  رمع  تاقوا  رثکا  تسا و  نیسدقم  احلص و  هلمج  زا  هک  سدقم  دهشم  نکاس  طایخ  کیب  ازریم  یجاح  مراهچ  یـس و  هعقاو 
رب مدید  ناتسبات  مایا  زا  یبش  رد  نیا  زا  لبق  لاس  هاجنپ  ًانیمخت  هک  هدومن  لقن  دوخ  درب  یم  هدرب و  رـس  هب  تایلاع  تابتع  ترایز  رد 

دوب ضیرع  هدیشک و  قتت  نامـسآ  هب  ات  عطاس  گنر  مین  درز  خرـس و  زبس و  نشور و  يرون  ع )  ) اضر ترـضح  كرابم  دبنگ  يالاب 
نم تعاس  ود  زا  دعب  دومن و  رون  نآ  هظحالم  دوب و  یقاب  تعاس  ود  ردق  هب  دمآ و  یمن  رد  لغب  هب  هک  عرز  ود  ردـقب  نارطق  ًانیمخت 

تسبب هانپ  يرتش  هلاسر  نیا  عماج  ریقح  نس  ادتبا  رد  مجنپ  یس و  هعقاو  .دوب  یقاب  تقو  هچ  ات  میتسنادن  میدیباوخ و  میتفر و  مردپ  و 
تدش رازاب  ریز  زا  يرتش  هک  دوب  نینچ  همدـقم  نآ  سدـقم و  دهـشم  مکاح  ناخ  سایلا  تموکح  مایا  رد  دروآ  اضر  ماما  ترـضح 
تسا تسپ  رایسب  تسب  نوچ  دوب و  هدیناسر  تسب  بوچ  هب  ار  دوخ  دوب و  هتخیرگ  شبحاص  زا  نیئاپ  نابایخ  رد  راب  يرایسب  بعت و 
هرجنپ ياـپ  اـت  دوب  هدـمآ  ناود  ناود  هتـساوخرب  هدـیناسر و  تسب  نوردـنا  هب  ار  دوخ  زیخ  هنیـس  تسب  بوچ  ریز  زا  دوب و  هدـیباوخ 

نآ هک  دنتساوخ  مدرم  دنچ  ره  دوب و  هدیباوخ  اجنآ  تسنایامن  كرابم  حیرض  تسا و  بصن  رورـس  نآ  تشپ  بقع  رد  هک  يدالوف 
هب ار  رتـش  تمیق  هدرک و  یـضار  ار  رتـش  بحاـص  ناـخ  ساـیلا  دـندروآ و  ار  رتـش  بحاـص  هکنآ  اـت  دوب  هتـساوخن  رب  دـننازیخرب  ار 

تمدخ هب  درب  یلعم  يودراب  ار  رتش  روکذم  ناخ  دندرب و  ار  رتش  ناخ  سایلا  ياهمدآ  دوب و  هتساوخرب  رتش  نآ  زا  دعب  داد  شبحاص 
لج لاس  ره  دندرک و  یم  يراد  هاگن  مارتحا  هب  رایسب  ار  رتش  اجنآ  داتسرف و  یهللا  لظ  یهاج  نامیلس  بام  نیطالـس  بایماک  باون 

عفرا فرـشا  باون  رما  هب  ار  نآ  رخآ  دوب  نینچ  یتدـم  تشگ و  یم  رـس  دوخ  اهرازاب  هچوک و  رد  دـنتخود و  یم  نآ  يارب  یتفبرز 
نیا عماج  ریقح  یبدای  رد  مشش  یـس و  هعقاو  .درم  ات  دوب  اجنا  رد  دندوب و  هدرک  ررقم  وا  يارب  هفولع  دنداتـسرف و  شحو  غاب  هب  العا 

نارود و نیقاوخ  فرشا  مظعا و  ناهج  نیطالس  رورس  دیس و  باکر  رهپس  رایماک  باون  هک  یتقو  رد  روتـسد  نیمه  هب  يرتش  هلاسر 
فرشم نیرهاط  همئا  ترایز  هب  یهلا  لظ  هاج  ردنکس  ینامیلـس  کلم  ثراو  يولعلا  رهابلا  بسحلا  يوبنلا و  رهاظلا  بسنلا  بحاص 
نویامه باون  تمدـخ  هب  هدروآ و  نوریب  تسب  زا  ار  نآ  دوب و  هدروآ  یتخـس  تدـش  زا  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هب  هانپ  زاـب  دـندش 

نامدود هلالس  نآ  دندرب و  العا  عفرا 

167 ص :

مرح رد  مدوب  هبعک ،  فاوطرد  *** ملا رحب  یـصاع  نیک  نامز  ره  نماث : ماـما  حدـم  رد  همظعم  هکم  رفـس  رد  فلؤم  راعـشا  (1 - ) 1
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زا راتت  ناسارخو و  دنقرمس  زا  راخب *** خلبو و  رهّنلا ي  ءاروام  نتُخ  یمور و  يدنس و  يدنه و  *** نز درم و  ریپ و  انرب و  زا  مدید 
رـس هب  رـس  ناشورخ  شلیبقت  رهب  *** رجح رود  رب  هلان  عامتجا و  نیهم  زا  نیهک و  زا  قلخ  همه  زا  *** نیمز ناریا  زا  ماش و  قارع و 

اب رجح  نآ  فاوط  رد  *** بش زور و  هنهرب  اـپ  هنهربرـس  نیرق  تمحر  دوـش  شلیبـقت  اـت ز   *** نیزگ تقبـس  يرگید  رب  یکی  ره 
تقو ردـنا  لیفارـسا  وچمه  برغو ) قرـش  )= نیقفاـخ  ، كراـبم گنـس  نآ  درِگ  *** نیـش روش و  عاـمتجا و  ماـحدزا و  بت  باـت و 

نیا بر  ای  داهن  زا  دایرف  زاس ) یعون  )= راقیـسوم وچمه  *** داـتف منیکـسم  ياـضعارب  هزرل  روشنلا  موی  شروش   ، رهاـظ دوب  *** روص
مالسلاراد یسرک و  شرف و  شرع و  *** ماقم یلاع  نینچ  ملاع  رد  تسه  هورگ  ردنا  هورگ  شفارطا  ردناک  *** هوکش اب  ماقم  یلاع 

شورـس زا  *** شوه دُرب  رـس  زا  هک  يزاوآ  هک  ات  تسا  رت  نوزفا  لالج  ره  زا  لـالج  نیا  *** تسارترب یلاـع ،  شرع  زا  ماـقم  نیا 
هـضور  *** نک زاب  نطابو  شوپ  رهاـظ  مشچ  هابتـشا  رد  تریح و  رد  یک  هب  اـت  *** هار هدرک  مگ  هدـنام  یک  شوگ  هب  دـمآ  میبیغ 

یب يا  رگم  تشوـمارف  دـش  ماـعو  صاـخ  ماـحدزا  موـجه و  زو   *** مالـسلاراد نآ  لـفقو و  حیرــض  نآ  نـک  داـی  ار  اـم ]  ] ناـطلس
وهـس دش  هیبشت  نیا  ین  ین  امـس  ردنا   ، راوردب  ، ناشخر تسه  *** ایـض اب  مالـسلاراد  نآ  لضف  ربخ  اب  ینعم  ّرـس  زا  یتسین  *** ربخ

تـشهب لصا   ، انب نآ  اـّهبر  رون  نآرق ز  شدـهاش  *** اـنب نآز  دراد  رون  بسک   ، ردـب مقر  نیا  دـش  اـطخ  مَکلِک  زا  ین  ین  *** ملقلا
كرابم لفق  نآ  کیل  ناغف  دـنراد و  هلان  يزور  دـنچ  *** نامدرم رگ  رجح  لیبقت  رهب  ناوخب  هنجلا  هضور  ثیدـح  رد  *** نادواج

نازیم و لصف  رد  امّیـس  مالـسلاراد  رد  هلان  عامتجا و  *** ماحدزا راوز  دنراد  امیاد  بعت  جنر و  دص  هب  شلیبقت  رهب  *** بش زور و 
وکین يا  وت  اب  میوگ  شاف  زادگ  ردنا  عمشز  هناورپ  وچمه  *** زاین ناج  شلاصو  رهب  زا  هدرک  رارق  یب   ، اسآ لبلب  شنیریاز  *** راهب
یلاع نیا  هنرو  ناکم  نیا  دنـسانش  ار  شداز  هناخ  *** نامدرم اـت  ناـهج  قـالخ  تساوخ  رجح  لـیبقت  طوش و  جـح و  ّرـس  *** ریس

ام معن  دوب  ابهـص  نآ  زا  یتسم  همه  نیا  *** دوب الوم  نآ  زا  بوشآ  همه  نیا  نامـسآ  ات  نیمز  زا  رترب  تسه  *** ناکم نیا  اب  ناکم 
دولومز نآ  ملظ  دندوب و  هچ  رگیدـکی  دـض  *** مرح نیا  اب  اجک  تبـسن  ار  هبعک  يرهوج  ماونین  زاس  همغن  *** يونعملا یخالا  لاق 

عیفش ربمغیپ  تفگ  ربخ  اب  ینعمّرـس  زا  يوش  ات  *** ریـسوکین يا  ونـشب  ثیدح  کی  ماقم  يو  رد  ار  هللا  یلو  نیا  *** مارتحا اب  یهش 
يا نک  شوگ  بانج  نآ  يوس  هب  یماگره  رهب  *** باوث رد  جح  هرمع و  نارازه  رد  نید  هاش  فاوط  رهب  مدـق  کی  *** نیبنذـملا
نیا لثم  نیمز  نآ  رد  یبش  کی  دـشاب  هک  ره  *** نیمتفه ماما  میالوم  تفگ  ام  رهـش  رد  ندوب  بش  کی  رجا   *** ماقمالاو فراع 

هب قح  نیقی  ناد   ، نم ریاز  دـشاب  هک  ره  *** نیمتـشه ماما  میـالوم  تفگ  ادـخ  راوز   ، راوز نآ  هدوب  *** ـالع شرع  زا  هک  نآ  تسا 
ثیداحا زا  مدید  هچ  نآ  *** ریـس وکین  يا  شرجا  میوگب  رگ  باقِع  درآ  سنا  نج و  ردق  هب  رگ  *** باذع ران و  زا  دشخب  شیاج 

مدـش كرات  هر  هچ  زا  *** مارحلا تیب   ، اجک هرمع   ، اجک  ، جـح ادـتقم  نآ  بناـج  مدرکن  ور  *** ارچ ییوگ  یتفا و  ّریحت  رد  ربخ  و 
رفاک نآ  كرات  *** دیدش دیکات  هب  نآرق  رد  هکلب  نامدرم  عیمج  رب  جح  هرمع و  *** ناهج قاّلخ  هدرک  بجاو  هک  نوچ  مالسلاراد 
بناج یتفرن  سک  *** مـالک نیا  بوجو  نیا  يدوبنرگ  دوب  مزاـح  ار  قلخ  دـیقت  نیا  *** دوب مزـال  قح  رما  لاـثتما  نع  مه  تسا و 

هلمج *** نایجاح جـح  مسوم  دـعب  هک  نوچ  رارق  ار  مسومـشلا  سمـش  نآ  رهـش  *** راو هرذ  يدوب  شاک  دـیوگ  هّکم  مارحلا  تیب 
ار سدقم  ضرا  نآ  کیل  تشرـسوکین  يا  هدومرف  نینچ  قح  *** تشز تسا و  هورکم  رهـش  نآ  ندوب  ناکم  نآ  زا  دوع  دـنرومام 
اب ادـخ  تیب  ریاز  ناهج  دـنوادخ  راوز  تسه  *** ناکم یلاع  نآ  بش  کی  دـشاب  هک  ره  ادـج  یـضیف  یبشره  ار  وا  هداد  *** ادـخ

هبعک رگد  میوگ  یمن  نم  زا  تفر  شوه  *** رـسپ يا  اـج  نیا  ردـنا  تسه  اـهزمر  قبـس  وکین  يا  تسین  تبـسن  چـیه  *** قح تاذ 
رمث دراد  شا  هرمع  یعـس و  جح و  *** ربهار دشاب  هلبق  نآ  ار  هک  ره  نیقی  مناد  نم  هک  نوچ  دشاب  هلبق  *** نیمتفه نم  هلبق  دـیوگ 
دوب وا  مکاـخ  هچ  نم  *** نآزا یعرف  نم  تسا و  هلبق  نآ  لـصا  هتخانـشب   ، اـیبنا ین   ، ادـخ ین  *** هتفاـترب قح  روـن  نآز  ور  هک  ره 

هار رد  فکتعم  *** قرط نامیقم  زا  میدوب  شاک  ادـخ  زا  انمت  نیا  دـنراد  هلمج  *** ینم فیخ و  رعـشم و  تاـفرع و  نایـشآ  شرع 
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هار گیر  تسه  *** قرط هار  زا  تسه  ار  ناـشکهک  قرط  ناـمیقم  زا  قداـص  حبـص  *** قرط ناویا  ياـه  لـگ   ، نارتخا قرط  راوز 
زا دنبای  اه  ضیف  *** روط هوک  ردـنا  یـسوم  نوچ  ناریاز  قرط  زا  نایامن  الوم  دـبنگ  *** قرط زا  نابات  تسا  روط  شتآ  قرط  راوز 

دبنگ عاعـش  زو  *** ادخ رون  نآ  ياه  یلجت  زا  قح  يوک  شورـس  زا  دندرگ  وحم  *** قح يوس  یهار  دـنبای  فرط  نآ  رون  يایرد 
نوچ هک  ای  *** تسد شیوخ  تاـیح  زا  دـنیوش  هلمج  دـهد  ور  ناـشیارب  انیـس  ۀنیـس  *** دـتف دـح  یب  ناشمادـنا  رب  هزرل  ادـتقم  نآ 
شتآ اـب ]  ] هـناورپ نوـچ  هـک  اـی  دـنوش  یناـف  نایلیئارـسا  وـچمه  *** دـنوش یناروـن  ياـیرد  نآ  قرغ  تـسم  شوهدـم و  ناـگناوید 

بش نیا  زا  دعب  جیجـض  داروا  دنراد و  اه  هلان  *** جیجح ام  طاسب  رد  بش  کی  کیل  نیـشتآ  دندرگ  هلعـش  شعاعـش  زا  *** نیرق
قرط رد  رمث  میبای و  ضیف  بش  نآ  لثم  *** رگد لاس  ات  میتسه  رظتنم  اعد  ین  جیجـض و  ین  جیجح و  ین  *** ام يور  ردـنا  تسین 

يا نینچ : نیا  تفگ  رجح  لیبقت  تقو  *** نیرق تنحم  یماطـسب  لضاف  نید  هاش  لامج  زا  دـنبای  ضیف  *** نیریاز یه  یه  هتـسویپ 
قیتـعلا تیب  تنیز  بیز و  وت  يا  *** قیفر ار  مدآ  گنـس و  یتـشهب  يا  ناور  اـم  ناور  تلیبـقت  هب  يا  *** ناـج مارآ  ۀـیام  يا  رجح 

نآ رب  منز  هسوب  وت  رهب  *** نید ناطلـس  هضور  ردـنا  مه  نم  نیقی  نیا  تسه  ارم  تلیبقت  هدرک  *** نیمتـشه ماما  میالوم  هک  نوچ 
نیمز
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یس و هعقاو  .دندرب  ناهفـصا  هب  هارمه  دندومرف و  يرایـسب  شرافـس  بوغرم  هجو  هب  رتش  نآ  يرادهاگن  رد  يوضترم  يوفطـصم و 
تایلاع و تابتع  تاجن  هار  کـلاس  تاـقوا  رثکا  هک  هیوضر  هضور  مداـخ  يوسوم  دـمحم  دیـسر  یم  هاـنپ  تباـجن  تدایـس و  متفه 
هک وت  لاح  هب  اشوخ  نم  هب  تفگ  یم  هک  یحلاص  دیـس  هب  مدیـسر  نیمظاک  رد  هک  درک  تیاور  تسیدـه  همئا  تاسدـقم  تاـضور 

نیا صخلم  هفریذپ  ماجنارس  نم  یبقع  ایند و  راک  رورس  نآ  تاکرب  زا  ناسارخ  هاشداپ  نابیرغ و  ماما  هاج  نامـسآ  هاگرد  راکتمدخ 
مور نوریب  هسردم  زا  متـساوخ  يزور  نیـشن  هسردم  كالهتـسا و  لامک  رد  نبرحب  نکاس  ملع  بلاط  مدوب  يدرم  نم  هکنآ  هزجعم 

زا لفاغ  دوب  هدرک  ناشیرپ  ار  فلز  هدـمآ و  نوریب  دوب  هسردـم  ربارب  هک  یمامح  زا  هزاـت  هک  داـتفا  یتعلط  باـتفآ  هرجح  رب  ممـشچ 
وحم هبترم  هب  دورب  هناخ  هب  مامح  زا  هک  هدرک  قرف  تسین و  يرت  لومتم  وا  زا  نیرحب  رد  هک  تسیئولؤل  رـصان  خیـش  رتخد  نیا  هکنیا 

تدابع هثحابم و  هعلاطم و  زا  هکنیا  ات  دوب  رگ  هولج  مربارب  رد  شتروص  هتـسویپ  متـشادن و  قارف  بات  هحمل  کی  هک  مدـش  وا  لامج 
ضرم نیا  تبرـش  هاکناج و  درد  نیا  ياود  هک  متفگ  دوخ  اب  دوب  ناسکیب  نماض  نابیرغ و  ماما  ترایز  مزاع  هلفاغ  ار  اضق  مدـمآ  رب 

نآ ترایز  هب  ناضمر  رهـش  لوا  رد  هکنآ  ات  دـسر  یم  مه  هب  راوگرزب  ماما  نآ  راثآ  ضیف  راکرـس  هناخ  تبرـش  رد  هابتـشالا  میدـع 
مدید باوخ  رد  مدیـسر  يوضترم  هقیدح  رون  يوفطـصم و  هقیدح  رون  نآ  تمدخ  هب  هعقاو  ملاع  رد  مدـش  زیاف  ناج  سنا و  هودـق 
رهـش هزع  هکنانچ  میروآ  یم  رب  زین  ار  وت  ماک  مینک و  یم  نیرحب  هناور  ار  وت  هام  نآ  زا  دعب  یئام و  نامهیم  هام  نیا  رد  دندومرف  هک 

تاعاط فیاظو  هب  مایص  هام  نآ  تمامت  رد  هدومن  هیده  نم  هب  هعاطالا  بجاو  ماما  نآ  هراشالا  بسح  ناموت  هس  يزیزغ  دش  روبزم 
تـسار تسد  فرط  زا  یلفـس  نابایخ  طسو  رد  مدـش  دـصقم  مزاع  عادو  ترایز  زامن و  زا  دـعب  دـیع  حبـص  دومن  یم  مادـقا  ماـیق و 

نالف دومرف  یم  هک  مدـید  هعقاو  رد  ار  الوم  لاحلا  تفگ  مدومن  توعد  تباجا  دـناوخ  یم  ماـن  هب  ارم  یـصخش  هک  مدینـش  یئادـص 
نـالف هب  يراد  هک  يرـضاح  بسا  ناـموت و  هد  هک  یطرـش  هب  منک  یم  دوعوم  زور  نـالف  مامـضنا  هب  لوـصو  ار  وـت  لـصی  مل  بلط 

ایب و دوب  عقاو  نایب  الوم  هدومرف  هچنانچ  یهدـب  دوب  یهاوخ  نراقم  هناخ و  رد  هب  وا  ندیـسر  باوخ و  زا  وت  ندـش  رادـیب  هک  صخش 
يرجات مدیـسر  تسلوا  لزنم  هک  قرط  هب  هکنآ  اـت  مدـش  هناور  متفرگ و  ار  لوپ  نک  نونمم  نینوگ  رد  ارم  ناتـسب و  دـندومرف  هچنآ 

رگا هک  دنیامرف  یم  وا  هب  اضر  ماما  ترـضح  هک  هدـید  هعقاو  رد  بش  دوب  ریحتم  نکاس و  قرط  رد  قرط  دادـس  نآ  تهج  هب  مدـید 
یم دصقم  هب  تمالس  تحص و  هب  یهدب  دیآ  یم  سابل  تئیه و  نالف  هب  ادرف  هک  ینیرحب  دیس  نالف  هب  ار  ام  ناموت  دصناپ  نآ  عفانم 

ناموت دص  غلبم  دوش و  یم  ناهفصا  لخاد  وا  تمدخ  رد  زیاف و  دیس  تمزالم  هب  رجات  هکنیا  ات  میامن  یم  زین  ار  وت  تعافش  مناسر و 
یئادحدک انبسا  زا  یضعب  هیهت  غلبم  نآ  زا  زین  دیس  دهد  یم  دیـس  هب  دندوب  هدومرف  ترـضح  نآ  هک  ناموت  دصناپ  نآ  یعرـش  عفانم 

هک دـنیب  یم  رگید  زور  دـیآ  یم  هدوب  وا  یمئاد  نکـسم  هک  همیدـق  هسردـم  هب  نیرحب  دورو  زا  دـعب  دوش و  یم  نیرحب  مزاع  هدومن 
عانتما ماقم  رد  دیس  دتفا و  یم  دیس  ياپ  تسد و  هب  دوش و  یم  زیاف  دیس  تمزالم  هب  هروکذم  هسردم  هب  رشح  مدخ و  اب  رـصان  خیش 

ع)  ) اضر ماما  ترضح  هک  ما  هتشک  اهنآ  هرمز  رد  وت  تکرب  هب  هک  مسوبن  ار  وت  ياپ  تسد و  هنوگچ  دیوگ  یم  رصان  خیـش  دیآ  یم 
هب ورب  ادرف  یهاوخ  یم  ار  ام  تعافـش  رگا  هک  دـندومرف  یم  ترـضح  نآ  هک  مدـید  هعقاو  ملاع  رد  بشید  هچ  دـنک  ناشیا  تعافش 

عیفش نم  هکنآ  ات  هدرک  اعدتسا  ام  زا  هک  هدب  وا  هب  ار  دوخ  رتخد  ترایز  زا  رهش  نیا  لها  زا  هدمآ  يدیـس  هرجح  نالف  هسردم  نالف 
ار دوخ  رتخد  دشخب و  یمن  هدئاف  زیچ  چیه  نونب  لام و ال  عفنی  موی ال  هک  يزور  مشاب  وت 
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فرـشا و فجن  هب  ورب  هک  دندومرف  یم  هک  مدـید  باوخ  هب  ار  ترـضح  نیرحب  رد  هک  درک  یم  لقن  دیـس  داد و  نم  هب  هدرک  دـقع 
رد لاس  کی  البرک و  رد  لاس  کی  هک  دندومرف  ررقم  اجنآ  رد  مدیدرگ  رواجم  لاس  کی  مدیـسر و  ناشن  تنج  ناکم  نآ  هب  نوچ 

دیامرف هچ  میالوم  ات  رظتنم  هدشن  مامت  ملاس  کی  نیمظاک  رد  زونه  نک  لمع  میامرف  هچنآ  هب  لاس  کی  زا  دعب  امن  نکسم  نیمظاک 
زا دعب  ناغفا  یلادبا  دسا  هک  یـس  دـص و  رازه و  لاس  رد  متـشه  یـس و  هعقاو  .یئامرف  هچ  ات  میـشوک  همه  یئآ  نورب  ات  ممـشچ  مه 

دـندوب و رـضحتم  زوریف  هبیط  هدـلب  نآ  لـها  زور  جـنپ  هاـم و  کـی  دـمآ  یلعم  سدـقم  دهـشم  نتفرگ  هدارا  هب  هارف  تاره و  ریخـست 
ار مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  دید  باوخ  رد  دوب  يرداق  ردنلق  هک  شریپ  هلمج  نآ  زا  دـمآ  روهظ  زیح  هب  هیهانتم  ریغ  تازجعم 
ور و هکنآ  باذـع  لوزن  لیلد  دـنوش و  یم  راتفرگ  باذـع  هب  وت  نوشق  همه  ـالاو  دورب  زیخرب و  هک  نوعلم  نآ  هب  وگب  دـندومرف  هک 

دـش نینچ  دـش و  نییآ  تواقـش  نیعالم  نآ  هیبنت  ثعاب  ینعم  نیا  هکنانچ  درک  دـهاوخ  مرو  وت  دوعـسمان  دونج  زا  رثکا  تسد  رثکا 
هدید باوخ  رد  هکنآ  تهج  هب  دیدرگ  دـهاوخ  رابدا  هراوآ  نوعلم  نآ  ادرف  سپ  هک  درک  لقن  هتخیرگ  رهگ  دـب  نارکـشل  زا  يریـسا 

كرابم تسد  هب  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  هک  دوب  هتـشاذگ  هعلق  راوید  هب  ار  نابدرن  هقاو  ملاع  رد  هک  یماگنه  رد  ار  ترـضح 
هئف نآ  زا  ریثک  یعمج  ار  باوخ  نیا  اـیوگ  دـمآ و  رب  وا  رکـشل  زا  يرثکا  وا و  غاـمد  زا  زغم  دز و  نوعلم  نآ  قرف  رب  ار  ناـبدرن  دوخ 
دید باوخ  هب  رگید  یبش  دندش و  لصاو  منهج  هب  يریثک  یعمج  تفای و  عویش  ناشیا  رکشل  رد  يرامیب  دندوب و  هدیاد  هیغاب  هیغاط 

ار اهگید  هک  دش  یلوتـسم  شرکـشل  نوعلم و  نآ  رب  يدایز  همهاو  يرادیب  دعب ا  دیآ  یم  وا  رکـشل  هب  ور  هدوشگ  نهد  یئاهدژا  هک 
يوسوم لسرم  دمحم  ازریم  هانپ  تباجن  تدایس و  مهن  یـس و  هعقاو  .تسین  رود  نینوگ  هش  زا  هزجعم  تیا  دنتخیرگ  هتـشاذگ  راب  رب 

نتفر هدارا  رجات  مدوب و  هدیرخ  هیـسن  هب  هردنل  يرجات  زا  رانیند  رازه  جنپ  غلبم  هک  دنک  یم  لقن  يزاف  عیفـش  دمحم  ازریم  دلو  مداخ 
دیـس هب  درک و  رایـسب  ددشت  هدمآ  هسدقم  هناتـسآ  هب  رجات  دش و  کیـشک  بش  هکنیا  ات  دومن  یم  رایـسب  ددشت  دمآ و  یم  تشاد و 

هب هدمآ  متشادن  يرانید  تفگ  یم  روکذم  دیس  ینک و  يزاس  راک  ادرف  ارم  بلط  دیاب  یم  ما  هناور  حبص  ادرف  هک  تفگ  یم  روکذم 
فیفخ ارم  رجات  نیا  هک  دیدنسپ  یم  موش  وت  يادف  ترضح  ای  هک  مدرک  ضرع  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تمدخ  هب  هسدقم و  هضور 
يالاب هفرش  نوچ  مریگب  ار  اهعمش  رس  هک  مدمآ  مرتحم  مرح  نورد  هب  متـشادرب و  ضارقم  دش  حبـص  نوچ  دربب و  ارم  ضرع  دنک و 

رکش متشادرب و  دوب  هکرابم  هفرش  نایم  رد  رجات  درم  بلط  ردق  هب  مک  هدایز و  یب  رانید  رازه  جنپ  غلبم  سپ  متـشادرب  ار  كرابم  رس 
ماما ترضخ  كربت  دزم  نیا  متفگ  مدومن و  میلست  وا  هب  ار  وا  بلط  دیدرگ  رـضاح  روکذم  رجات  تقو  منامه  رد  مدروآ و  اجب  یهلا 
نیا يارب  ضایب  تشد  مدرم  مان  مناخ  هدیـس  هفیعـض  هلاسر  نیا  فیلات  ترجه  زا  لبق  لاس  تفه  هکنیا  ملهچ  هعقاو  .تسا  ع )  ) اضر

یشوپ زبس  يالاب  دنلب  درم  هک  مدید  باوخ  رد  یبش  مدوب  راثآ  ضیف  راکرس  يافشلاراد  رد  رامیب و  هفیعـض  نیا  هک  درک  لقن  یعاد 
هس هک  مدید  هدمآ  يدالوف  هرجنپ  شیپ  هضور  هب  رگید  زور  دهدب  افش  ار  وت  دهاوخ  یم  هک  ترـضح  هضور  هب  ایب  هک  تفگ  نم  هب 
رد هنس 1133  لاس  رد  مکی  لهچ و  هعقاو  متفای  افش  هتسشن  نم  رب  یقرع  هثاغتـسا  زا  دعب  دندومن  اعد  هب  عورـش  دندوب  هضور  رد  رفن 

دهـشم هیاپهوک  تاهد  زا  تیبهر  هک  نایام  مدرم  زا  هفیعـض  فلوم  ریقح  نیا  کیـشک  رد  هلاس  نیا  ریرجحت  تلاح  هبنـش و  هس  زور 
یمن ار  یئاج  ًاقلطم  وا  مشچ  هک  دوب  زواجتم  لاس  کی  دوب و  هدیناسر  مه  هب  يرابغ  وا  مشچ  هک  دوب  یتدـم  مان  وناب  هیفـص  سدـقم 

ارم تسد  هک  دومن  لقن  هروکذم  هفیعـض  دید  یمن  ار  یئاج  وا  مشچ  هک  دوب  اهتدم  هک  دـنداد  تداهـش  نیقثوم  زا  رفن  دـنچ  دـید و 
نب یلع  ترضح  هکرابم  هضور  لخاد  هدومن  هثاغتسا  دندروآ  الط  برد  هب  هفرگ 
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مود لهچ و  هعقاو  .دوب  هدش  نشور  مشچ  مدیلام  ار  دوخ  مشچ  دش  ادیپ  مرظن  رد  غارچ  لثم  ینـشور  مدید  مدـش  ع )  ) اضرلا یـسوم 
مان اضر  دمحم  سدقم  دهـشم  مدرم  زا  يدرم  يرـصع  فرط  یعاد  کیـشک  رد  مارحلا  مرحم  رهـش  مهدزای  هعمج  زور  لاس  نآ  رد 
موس لهچ و  هعقاو  .تفای  افـش  هثاغتـسا  ترایز و  مسارم  زا  دعب  دـندروآ  راهطا  همئا  نماث  هرونم  هضنور  هب  ار  وا  دوبرک  نیمز  لش و 

هـصح هدـیبط  ار  وا  اشع  تقو  بش  ره  دوب و  قیفر  ام  اب  هار  ضرع  رد  دوب و  یمعا  يراوز  درم  هک  هدومن  لقن  نابـشفک  نموم  البرک 
هب رحس  میتفگ  دوب  گنت  تقو  نوچ  میدمآ  دورف  ارـسناوراک  هب  میدش و  سدقم  دهـشم  لخاد  هکنآ  ات  مداد  یم  وا  هب  دوخ  ماعط  زا 

مولعم دوبن  مدش  یمعا  درم  نآ  صحفتم  تداع  قیرط  هب  اشع  تقو  رد  میوش  یم  فرـشم  ترایز  هب  هدرک  ترایز  لسغ  هتفر  مامح 
سدقم نحـص  لخاد  ایوگ  هک  مدید  باوخ  رد  رحـس  تقو  رد  میدیباوخ  ماعط  لکا  زا  دعب  هدماین  دورف  ارـسناوراک  نآ  رد  هک  دـش 

زا دعب  دنا  هداتسیا  وا  لباقم  رفن  ود  هتسشن و  یناشلا  میظع  صخش  هک  مدید  يدالوف  هرجنپ  يذاحم  نحـص  يوج  رانک  رد  ما و  هدش 
هک رفن  ود  نآ  زا  یکی  هب  ردقلا  میظع  صخـش  نآ  نآ  زا  دـعب  هدـب  میافـش  الوم  ای  هک  دـش  دـنلب  یئادـص  هضور  رد  هک  مدینـش  نآ 
هب مساوخرب و  تسا  رحـس  تقو  هک  مدید  مدش  رادـیب  انثا  نیا  رد  ناکچب  شمـشچ  هب  بآ  نیا  زا  هرطق  دـنچ  تفگ  دـندوب  هداتـسیا 

هظحالم کین  هب  نوچ  دوب  هتفای  افش  هکربتم  هناتسآ  رد  یمعا  صخش  نآ  هک  مدید  مدش  فرشم  ترایز  هب  لسغ  زا  دعب  متفر  مامح 
هب رحـس  تقو  رد  تفگ  مومن  لاوس  وا  زا  ار  نتفاـی  افـش  تیفیک  میدروآ و  ارـسناوراک  هب  ار  وا  دوب  اـم  قیفر  صخـش  ناـمه  مدوـمن 
الا هدرکن  ساسحا  يزیچ  نآ  زا  دعب  هدب  میافش  الوم  ای  متفگ  مدیـسر  كرابم  رـس  يالاب  هب  نوچ  مدش  فرـشم  دوخ  يالوم  ترایز 

باوخ رد  هک  هدوب  يوحن  هب  وا  مشچ  نتفای  افـش  هک  دش  مولعم  دش  نشور  ممـشچ  دش و  هتخیر  نم  مشچ  رب  بآ  هرطق  دـنچ  هکنآ 
هدمآ یلعم  سدقم  دهـشم  تخات  مزع  هب  دودرم  يزاغ  ریـش  تفه  تسیب و  دص و  رازه و  لاس  رد  مراهچ  لهچ و  هعقاو  .مدوب  هدید 

یم عقاو  وا  هاپس  دودرم و  نآ  هنایم  سدقا و  ضرا  نآ  هنکس  نیبامیف  لدج  گنج و  هزور  همه  تسشن و  دهـشم  رد  زور  دنچ  دوب و 
دوب ینـسم  درم  هک  ناجهاش  ورم  راکـش  ریم  کیب  یلق  لکوت  هدناسر  هزاورد  کیدزن  هدنک  اج  زا  ار  تیعر  شوق  هبترم  دنچ  دـش و 
دوخ هناخ  یکیدزن  رد  هدومن  خاتسد  هتفرگ  ار  وا  اجنآ  هدرب  جنگ  وا  هب  ار  وا  هدش  دودرم  يزاغ  ریش  ریسا  یگنج  رد  نیا  رب  قباس  هک 
دورم نآ  هک  درک  لقن  نم  يارب  روکذم  راکـش  ریم  هدیـسرپ  یم  اهلاوحا  نآ  زا  هدـیبلط و  تاقوا  یـضعب  ار  وا  دوب و  هداد  ياج  ار  وا 
بیغ زا  یئادـص  موش  رهـش  لخاد  هک  دوب  کـیدزن  دـندنک  اـج  زا  ار  شاـبلزق  تیعر و  نشق  هک  یتقو  رد  هک  درک  لـقن  نم  هب  دوخ 

يراددوخ هک  درک  هبلغ  نم  رب  یعضو  هب  همهاو  نخـس  نیا  ندینـش  زا  تسا  سب  تسا  سب  درگرب  درگرب  تفگ  هدنیوگ  هک  مدینش 
رایتخب هجاوخ  هنس 1132  یلوالا  يدامج  رهش  متفه  تسیب و  هبنش  هس  زور  رد  مجنپ  لهچ و  هعقاو  .متفر  متـشگرب و  درک  متـسناوتن 

هک دنیب  یم  باوخ  رد  بش  هدوب  ریگ  نیمز  لش و  هک  دوب  لاس  هد  تدـم  زیـشرت  تاهد  زا  تسیهد  هک  دـجم  مدرم  زا  یـصخش  مان 
دهشم هناور  هلفاق  اب  باوخ  زا  دعب  داد  دهاوخ  افـش  ار  وت  اضر  ماما  ترـضح  هک  سدقم  دهـشم  هب  ورب  هک  دیوگ  یم  وا  هب  یـصخش 
دنراذگ یم  شنیمز  رب  دـسر  یم  الطم  برد  هب  نوچ  دـنیامن  یم  هکربتم  هناتـسآ  لخاد  هتفرگ  تشپ  هب  ار  وا  هدـش  يوضر  سدـقم 

نوچ زیخرب  دومرف  یصخش  هک  مدینـش  یئادص  هک  درک  لقن  روکذم  هجاوخ  دنک  یم  هیرگ  هب  عورـش  هتخادنا  هبتع  يور  رب  ار  دوخ 
رازه و لاس  رد  مشش  لهچ و  هعقاو  .دیسر  عایشب  همدقم  نیا  مدوب  هدش  ملاس  حیحـص و  دوب و  هدش  فرط  رب  مامت  مرازآ  متـساوخرب 

هضور هک  یناثلا  يدامج  رهش  مشش  هبنش  زور  رد  يرجه  مود  یس و  دص و 
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هک سدقم  دهـشم  هیاپهوک  تاهد  زا  تسیهد  هک  نایام  مدرم  زا  یمعا  رتخد  مان  هبیجن  دندوب  هدرک  هنانز  ار  ع )  ) اضر ماما  ترـضح 
رـسپ دـندوب و  هدرک  شیومع  رـسپ  دزمان  تحـص  تلاح  رد  ار  نآ  دوب و  هدـش  یمعا  مشچ  رد  رازآ  ببـس  هب  نیا  زا  لبق  لاس  کـی 
يدرم هک  دوب  هدید  باوخ  رد  هدوب  ملاتم  رایسب  ببس  نیا  زا  رتخد  درک و  یمن  لوبق  ار  وا  دوب  هدش  یمعا  هکنیا  تهج  هب  وا  يومع 

لالح تاجاح و  هلبق  نآ  یسوب  هناتسآ  ترایز و  دصق  هب  حابـصلا  یلع  مشخب  افـش  ار  وت  ات  رهـش  هب  ایب  هک  هتفگ  وا  هب  یـشوپ  دیفس 
هک ار  شوپ  دیفس  درم  نامه  كرابم  رـس  يالاب  رد  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  یلع  مانا  ماما  نآ  نوک  ود  ره  هش  مظن  تالکـشم 
هک دنیب  یم  دنک  یم  زاب  مشچ  نوچ  میداد  افش  ار  وت  منک  زاب  مشچ  هک  دیوگ  یم  وا  هب  دیآ و  یم  رظن  هب  دوب  هدید  یباوخ  بش  رد 
الم هانپ  تدافا  تلیـضف و  متفه  لهچ و  هعقاو  .دیـسر  عایـشب  هزجعم  نیا  دوب و  هدـش  نشور  انیب و  شمـشچ  ود  ره  بش  متقو  نابرد 

ترضح یسوب  ناتـسآ  هب  یحبـص  فرط  هک  درک  لقن  ریقح  يارب  هجرد  شرع  هبترم  هردس  هرونم  هسدقم  هناتـسآ  سردم  ربکا  یلع 
وکـس راوید و  هب  تسد  هک  مدـید  ار  یمعا  درم  كرابم  نحـص  برد  رد  متفر  یم  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  نجلا  سنـالا و  ماـما 

وا هدمآ  مدرک  ربخ  ار  نابرد  متفر و  نم  تفای و  افـش  وا  مشچ  هعفد  دیـسر  كرابم  دـبنج  ربارب  هک  نیمه  تفر  یم  ترایز  هب  هتفرگ 
رد متـشه  لهچ و  هعقاو  .دنتخاون  هنایداش  هراقن  توبث  زا  دعب  لومعم  قفاوم  دیـسر و  توبث  هب  ات  هدرک  وا  لاوحا  قیقحت  دـندید و  ار 

قافتا هب  سدقم  دهـشم  تاهدا  زا  تسیهد  هک  ون  هد  مدرم  زا  یلـش  هفیعـض  يرجه  هنس 1132  بجرملا  بجر  رهش  مهد  هبنـش  زور 
زا لبق  لاس  ود  هک  هدوب  نیا  وا  یلش  ببـس  هدمآ و  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  یـسوب  ناتـسا  ترایز و  مزع  هب  دوخ  هدلاو 
رب وا  مشچ  دـندروآ  یم  هرونم  هضور  رد  هب  ار  وا  نوچ  هدـش و  ریگ  نیمز  لش و  ببـس  نیا  هب  دوب و  هدـش  وا  ضراع  ییاپ  رازآ  نیا 
هچ هک  دیامن  یم  سامتلا  هفر  درم  نآ  تمدخ  هب  دزیر و  یم  لفق  رب  بآ  هداتسیا و  كرابم  حیرض  رد  هک  دتفا  یم  یشوپ  دیفس  درم 
وت صوصخم  بآ  نیا  هک  تفگ  باوج  رد  درم  نآ  مباـی  نآ  هب  افـش  هک  یئاـمن  هجوـت  هزجاـع  نیا  هب  يردـق  بآ  نیا  زا  هک  دوـش 
هدش عمج  نانز  افش و  افـش  هک  دنز  یم  دایرف  دبای و  یم  افـش  ندروخ  بآ  ضحم  هب  دهد  یم  وا  هب  ار  بآ  ماج  میامن و  یم  كربت 

ار درم  نآ  رگید  هدرک  هظحالم  دنچ  ره  هفیعض  نآ  دنرب و  یم  اکربت  انمیت و  يارب  هزیر  کی  ره  هدرک  هراپ  هراپ  ار  وا  توخر  عیمج 
هدش روک  وا  مشچ  هلبا  ببـس  هب  یگلاس  داتفه  نس  رد  راوزبس  مدرم  زا  یمعا  هفیعـض  هروکذم  هنـس  رد  مهن  لهچ و  هعقاو  .دـندیدن 

وت مشچ  ات  سدقم  دهـشم  هب  ورب  هک  دـیوگ  یم  وا  هب  هک  دـنیب  یم  ار  یـشوپ  زبس  ناوج  باوخ  رد  لاس  تسیب  تدـم  زا  دـعب  دوب و 
هبنش هس  زور  رد  هروکذم  هنس  بجرملا  بجر  رهـش  متـسیب  رد  دوش و  یم  دارم  ناتـسا  مزاع  باوخ  نیا  ندید  زا  دعب  دوش و  نشور 
نوچ دیـشک  وا  مشچ  رب  تسد  یـسک  هک  دوش  یم  رهاـظ  نینچ  وا  رب  دوش  یم  هضور  هب  لـخاد  نوچ  دوش  یم  هسدـقم  هضور  دراو 

رد مهاجنپ  هعقاو  .دوش  یم  دوخ  نطو  هناور  دارم  ناتـسآ  نآ  زا  انیب  مشچ  اب  دـتفا و  یم  هسدـقم  حیرـض  رب  شمـشچ  درک  زاب  مشچ 
هک رهظ  زا  دعب  دوب  هلاسر  نیا  ریرحت  تلاح  هک  يرجه  یس  یس و  دص و  رازه و  هنس  یناثلا  عیبر  رهـش  موس  تسیب و  هبنـش  هس  زور 

یلاوح رزح  اب  مدرم  زا  هفیعـض  دوب  هدـش  هنانز  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  سنـالا  نجلا و  ماـما  هجرد  شرع  هرونم  هسدـقم  هناتـسآ 
هـضور نوردـنا  هب  هارمه  ار  وا  ار و  ام  دوب و  هدـش  لش  وا  تسد  هک  دوب  هام  راهچ  ومین  لاس و  کی  ننـس  رد  هتـشادرب  یلفط  فاـخ 

دوب هتشاذگ  كرابم  حیرض  برد  لفق  رب  كربت  نمیت و  هار  زا  ار  وا  تسد  دوب و  هدروآ  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  هکرابم 
یعرـش توبث  هب  رونا  عرـش  یلاـها  دزن  هزجعم  نیا  دوب و  هدـش  فرطرب  وا  رازآ  هدـمآ و  تکرح  هب  لـفط  نآ  تسد  هک  دـید  هاـگان 

مالغا يارب  دیسر و 
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دیـس نب  هللارـصن  دیـس  حتفلاوبا  بیجن  بیـسح  قفدـم  ققحم  ملاع  لماع  لضاف  دیـس  مکی  هاجنپ و  هعقاو  .دـندز  هنایداش  هراقن  مدرم 
مدومن عامتـسا  ناشیا  زا  ههفاشم  دوخ  دنا و  هدومن  لقن  تارهزلا  تاضورب  یمـسم  باتک  رد  یلعم  يالبرک  سردم  يوسوم  نیـسح 

لقن نم  يارب  هیماما  تاقث  يالـضف  زا  یکی  تفگ  وا  هک  مدینـش  نیـسح  دمحم  الم  دلو  یکم  رقاب  دـمحم  خیـش  زا  دـنتفگ  دوخ  هک 
یهاچ زا  هک  مدید  ینومیم  هریزج  نآ  رد  مداتفا و  هریزج  هب  نم  تسکـش  ام  یتشک  هتـسشن  یتشک  رد  رـشع  يداح  نرق  رد  هک  درک 

نآ زا  دعب  تفر  یم  دوب  اجنآ  هک  یضوح  رد  یلو و  دیشک  یم  بآ  دوب  اجنآ  رد  هک  یضوح  رد  دیشک و  یم  بآ  دوب  اجنآ  رد  هک 
هک مدـید  نآ  زا  دـعب  تفر  دروخ و  ار  ضوح  نآ  بآ  درک و  مرن  ار  وا  تشک و  رجز  هب  هفرگ  ار  نوـمیم  نآ  هدـمآ  یلیف  هک  مدـید 

تفر هدروخ  ار  بآ  تشک و  ار  نومیم  دمآ و  لیف  وحن  نامه  هب  زاب  رگید  زور  درک  ندیـشک  بآ  هب  عورـش  دش و  هدنز  نومیم  نآ 
نآ نآ  زا  دعب  ریخ  متفگ  یـسانش  یم  ارم  تفگ  دـش  ملکتم  نم  هب  نومیم  درک و  ندیـشک  بآ  هب  عورـش  دـش و  هدـنز  نومیم  زاب  و 
نم هک  یتقو  یـسابع ا  نومام  منم  تفگ  یلب  متفگ  ار  یـسابع  نومام  هدینـش  ص )  ) دمحم لآ  يادعا  رب  يادخ  تنعل  تفگ  نومیم 
زور ره  هدینادرگ و  بذـعم  باذـع  نیا  هب  ارم  یلاعت  قح  لاح  هب  ات  ما  هدرک  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  رب  هک  یملظ  ببـس  هب  ما  هدرم 
نم راک  تسا و  لیف  نیا  هلـضف  زا  نم  ياضق  دنک و  یم  هدنز  ارم  یلاعت  يادـخ  زاب  دـشک و  یم  رجز  نیا  هب  ارم  دـیآ و  یم  لیف  نیا 

رد تسا  نینمؤملاریما  ترـضح  لاوحا  رد  هک  راونالا  راحب  متـشه  دلج  رد  هعقاو  نیا  ریظن  هک  دیوگ  فلؤم  .لیف  يارب  بآ  ندیـشک 
هبترم راهچ  هک  مدید  ار  یغرم  هک  دوب  هتفگ  باوج  رد  دـندومن  لاوس  وا  زا  ببـس  نیا  زا  دوب و  هدـش  ناملـسم  هک  یبهار  صوصخ 

دوع هبترم  راهچ  رد  غرم  نآ  زاب  دش و  هقلخلا  مامت  درم  هکنیا  ات  هدومن  یق  مدآ  زا  مدید  ار  یعبر  هبترم  ره  رد  نیمز و  رب  دـمآ  دورف 
هک دومن  الاوس  صخـش  نآ  زا  غرم  نآ  ندـمآ  زا  لبق  بهار  نآ  دومن  نینچ  زاب  رگید  زور  دروخ و  ار  نآ  زا  یعبر  هعفد  ره  دومن و 
هب اـت  دـنا  هتـشک  ارم  هک  يزورنآ  زا  نم  باذـع  و  ع )  ) نینمؤملاریما لـتاق  منم  هک  تفگ  باوج  رد  تسا  تیاـکح  نیا  یتسیک و  وت 

ار یقـش  نآ  ریازج  نآ  زا  یکی  رد  هک  دـندوب  هدـید  تاـقث  زا  یـضعب  ار  وا  هک  نوـعلم  دـیزی  نیاـکح  نینچمه  تسا و  نینچ  لاـح 
هاجنپ و هعقاو  دنبلطم  نیا  دیوم  .دومن  یم  يراز  هلان و  یگنشت  زا  هتسویپ  یقـش  نآ  دندوب و  هتخیوآ  یبآ  ضوح  لباقم  هب  نوگنرس 
اب ع )  ) اضر ماما  ترـضح  ترایز  هب  میدـمآ  ام  تفگ  هک  هدومن  لقن  روکذـم  باتک  رد  لماع  ملاع  لضاف  روکذـم  دیـس  ًاـضیا  مود 

ع)  ) اضر ماما  ترضح  ترایز  يارب  یسک  هللا  ناحبس  تفگ  رجات  نآ  میدیـسر  سدقم  دهـشم  کیدزن  نوچ  دادغعب  راجت  زا  يدرم 
یم میدیـسر  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هسدـقم  هضور  برد  کیدزن  نوچ  تفگ  هقث  نآ  ما  هدرک  نم  هک  هدرک  جرخ  ناـموت  هدزاود 

رد ار  دوخ  يالوم  تفگ  هدش  يدادغب  رجات  نآ  ندـش  لخاد  ترایز و  عنام  هدـمآ  مادـخ  زا  یکی  میوش  هضور  لخاد  هک  میتساوخ 
یناموت هدزاود  زا  هدشن  نامیشپ  هک  ارچ  ات  ینک  ترایز  وت  هک  مراذگن  مهدب و  ار  وت  ناموت  هدزاود  هک  دندومرف  هک  ما  هدید  باوخ 

.دیدرگن علطم  نم  زا  ریغ  نخـس  نیا  رب  یـسک  تشگرب و  هتفرگ و  ار  ناموت  هدزاود  نآ  يدادغب  درم  نآ  هدرک  جرخ  هار  نیا  رد  هک 
زا یناب  شفک  درم  مان  ایلوا  هک  مدینـش  تاـقث  یعمج  زا  ریقح  هک  دـندومن  لـقن  مداـخ  دـمحم  نیدـلارون  ازریم  موس  هاـجنپ و  هعقاو 

هدروخن يزیچ  مورب و  هناخ  هب  متساوخ  یم  تمدخ  زا  غارف  زا  دعب  یبش  هک  دوب  هدرک  لقن  دوب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  ناناب  شفک 
دنا و هتـسب  ار  هضور  رد  هک  مدید  هدمآ  سدقم  نحـص  هب  متـشگرب و  دندوب  هدیچرب  ار  اهرازاب  مرخب  يزیچ  هک  رازاب  هب  مدمآ  مدوب 
ما و هنـسرگ  الوم  ای  هک  مدومن  ضرع  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  مروخب  هک  دـماین  نم  تسد  هب  تـالبوکام  زا  زیچ  چـیه 

یئادص هرقن  رد  زا  هک  مدید  هاگان  مهاوخ  یم  يزیچ 
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هب ار  یهلا  رکـش  هدروخ  ار  نآ  مامت  قوش  هب  هتـشادرب  هتـشاذگ  اجنآ  نان  کی  اب  یمرگ  ياولح  یقبط  هک  مدید  هدش  تفتلم  دـما  رب 
باوخ رد  بش  نم  موحرم  دـلاو  هک  درک  لقن  راثآ  ضیف  راکرـس  قسن  بحاص  نسحلاوبا  ازریم  راهچ  هاـجنپ و  هعقاو  .مدروآ  ياـج 

یم فاوط  ار  رونم  دقرم  هسدقم  هضور  رد  يروک  درم  دـنراد و  فیرـشت  سدـقم  نحـص  ضوح  فارطا  رد  ماما  هدزاود  هک  مدـید 
تـسد هب  ترـضح  نآ  ار  یمعا  نیا  ینک  یمن  هجلاعم  ارچ  هک  دندومرف  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هب  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  دنک 

تسا هتفای  افش  يروک  هک  مدینش  دش  حبص  نوچ  دوبرب  ترـضح  نآ  كرابم  تسد  دندومرف و  هراشا  روگنا  بناج  هب  دوخ  كرابم 
هعقاو .مدیدرگ  انیب  داتفا و  نم  مشچ  رد  یبآ  هرطق  هک  مدرک  ساسحا  نم  تفگ  دش  عضو  هچ  هک  مدیـسرپ  ار  شلاوحا  روگنا  زا  نم 

اب ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  هک  دـید  باوخ  رد  نم  دـلاو  هک  دـیوگ  یم  راکرـس  وشن  بحاص  نسحلاوبا  ازریم  ًاضیا  مجنپ  هاجنپ و 
فیرشت ع )  ) اضر ماما  ترضح  دندز  گنس  رب  لیب  دننک  رفح  يربق  هناخ  اقـس  کی  کیدزن  هک  دندروآ  فیرـشت  نارادلیب  تعامج 

نم رطاخ  يارب  زا  هدروآ  هانپ  نم  هب  صخش  نیا  هک  دندومن  ضرع  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  هک  دوخ  راوگرزب  دلاو  هب  دندروآ و 
تسا رهاظ  گنس  نآ  رد  یلیب  رثا  هک  مدید  متفر  فیرش  عضوم  نآ  هب  دش  حبص  نوچ  دندومرف  وفع  ترضح  نآ  دیئامرف  وفع  وا  زا 

لقن هرادصلا  بیان  میهاربا  اقآ  ققدم  ققحم  لضاف  مشـش  هاجنپ و  هعقاو  .دندوب  هدرک  نفد  ناکم  نآ  رد  ار  یـصخش  شقباس  بش  و 
هک دندروآ  نم  دزن  هجلاعم  تهج  هلیلع  رتخد  تفگ  وا  هک  هفرـشم  یلع  هللا  تاولـص  يوضر  سدقم  دهـشم  تاقثابط  ضعب  زا  درک 

گرزب دودغ  ود  شیوناز  ود  زا  دش و  یمن  رهاظ  یبصع  یکر و  دوب و  هدنامن  اجنآ  رد  یتبوطر  هک  یثیح  هب  دوب  هدیکشخ  شیاهاپ 
هیوضر هجرد  شرع  هکربتم  هناتـسآ  هب  ار  وا  سپ  تسین  نکمم  نیا  هجلاعم  بط  قفاوم  هک  متفگ  نم  دوب  هدش  کشخ  دمآ و  نوریب 

رد تفگ  هک  تاقث  زا  هقث  زا  دومرف  لقن  روبزم  لضاف  ًاضیا  متفه  هاجنپ و  هعقاو  .دش  قاچ  موصعم  نآ  تکرب  هب  دینادرگ و  فرـشم 
ع)  ) يوضر سدقم  بانج  هب  یجتلم  متشادن  يزیچ  دشاب  زاغ  شـش  زا  ترابع  هک  رانید  یـس  زا  ریغ  مداتفا و  یـضعب  تفایـض  هرود 

شـش مدـید و  كرابم  حیرـض  دزن  رد  نایرع  تئیه  رب  يرظنم  وکین  درم  هاگان  مدومن  دوخ  لـالتخالا  ریثک  لاـح  ضرع  مدـیدرگ و 
یضقنم تفایض  نآ  هکنآ  زا  دعب  مدیدن و  ار  نآ  مدرک  شلاح  شیتفت  هدش و  هناور  كرابم  ياپ  نیئاپ  فرط  هب  داد و  نم  هب  یفرشا 

زا يریثک  عمج  زا  هک  درک  لقن  روبزم  دیس  ًاضیا  متشه  هاجنپ و  هعقاو  .هدنامن  یقاب  يزیچ  نم  دزن  یفرشا  شـش  نآ  زا  هک  مدید  دش 
زا يروک  درم  هک  تسا  رتاوتم  اـم  دزن  نیا  هک  دـنداد  ربـخ  مالـس  هیحت و  فلا  هفرـشم  یلع  يوضر  سدـقم  دهـشم  احلـص  تاـقث و 

لیبقت هب  فرشم  هکنآ  زا  دعب  سپ  شرهـش  لها  زا  یعمج  اب  دومن  ار  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  مامه  ماما  ترایز  دصق  ناجیابرذآ 
لکـش هب  نیزم  شقنم  ياهمان  ترایز  یمعا  ياقفر  دـندومن  دوخ  نطو  هب  عوجر  هدارا  دـندش و  انیـس  هدـسنآ  میثلت  اـیلع و  هبتع  نآ 

همان ترایز  ياهذغاک  نآ  دنتفر  رود  خسرف  ود  ردق  هب  سدقم  ضرا  نآ  زا  دندیرخ و  كربت  تهج  زا  هفیرـش  هضور  هیعفر و  هیقنا 
ناشیا زا  دینـشا  ایم  ناـشیا  زا  ار  ياهذـغاک  يادـص  یمعا  درم  نآ  دـندومن  یم  یلاحـشوخ  فعـش و  دـندومن و  یم  رگیدـکی  هب  ار 

ام هب  ع )  ) ماما هک  تسا  منهج  شتآ  زا  یصالخ  ياهتارب  اهنیا  هک  دنتفگ  روک  نآ  هب  هب  ازهتس  يور  زا  تسادص  هچ  نیا  هک  دیـسرپ 
ترایز دصق  ناجیابرذآ  زا  مروک و  فیعض و  يدرم  هک  نم  هب  هداد و  تارب  دیئانیب  هک  اهامش  هب  ع )  ) ماما هک  تفگ  یمعا  هدیشخب 

اطع امش  هب  هک  اهتارب  نآ  لثم  مه  نم  هب  هکنیا  ات  مدرگ  یمن  رب  دوخ  رهـش  هب  هک  مسق  ادخ  هب  هدومرفن  اطع  نم  هب  تارب  ما  هدرک  وا 
زا یمعا  نآ  تسا  همان  ترایز  ياهذغاک  اهنیا  میدومن  یعبط  شوخ  حازم و  وت  اب  هک  دنتفگ  همه  شیاقفر  دـیامرف  اطع  نم  هب  هدرک 

تعجارم هدرکن  لوبق  ناشیا 
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روک و فیعـض و  درم  نم  ياـقآ  يا  تفگ  هدز و  كراـبم  حیرـض  هب  گـنچ  دـیدرگ و  فرـشم  هجرد  شرع  هناتـسآ  نآ  هب  درک و 
هب يدومرف و  تقفـش  منهج  شتآ  زا  يدازآ  ياهتارب  ناشیا  هب  مدـش و  فرـشم  وت  ترایز  هب  دوخ  ياقفر  اب  دوخ  رهـش  زا  مزجاع و 

حیرـض زا  تسد  هک  وت  قح  هب  مسق  ینادرگ و  مورحم  يروـک  زجع و  دوـجو  اـب  ارم  هک  تسا  دـیعب  وـت  مرک  زا  يدوـمرفن  اـطع  نم 
زا نالف  رسپ  نالف  هک  دنداد  وا  تسد  هب  هدش  هتشون  يزبس  طخ  هب  رطـس  هس  یتارب  یئامرفن  اطع  نم  هب  تارب  ات  مراد  یمن  رب  سدقم 

.دیدرگ قحلم  دوخ  ياقفر  هب  دیدرگ و  هناور  لاحـشوخ  دیدرگ و  نشور  رت  سگرن  ود  دـننام  شیاهمـشچ  تسا  دازآ  منهج  شتآ 
ضراع یـسالفا  ار  هیوضر  هضور  همدـخ  زا  یکی  هک  درک  لقن  نم  يارب  هقث  درم  هک  دومن  لقن  روبزم  دیـس  ًاضیا  مهن  هاجنپ و  هعقاو 

تسا و هکربتم  هناتـسآ  رد  هک  دید  يرادیب  باوخ و  نایم  رد  ماش  زامن  زا  دعب  دـش  نوریب  رهـش  زا  نوچ  درک  دـنه  رفـس  هدارا  هدـش 
یم ارم  ینک و  یم  نم  مرتـحم  مرح  هب  تشپ  هک  دـندومرف  وا  هب  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  دوـش  فرـشم  تمدـخ  هـب  هـک  دراد  هدارا 

هک دندومرف  ترـضح  مرادـن  يزیچ  نم  هک  دـیراد  نم  لاح  هب  ملع  امـش  هتبلا  دیـس  يا  تفگ  درم  نآ  يور  یم  دـنه  هب  يراذـگ و 
دنچ زا  دعب  تفگ  درم  نآ  ورم  امنب و  دوخ  تشیعم  فرص  ار  نآ  دیسر  دهاوخ  وت  هب  نم  راثآ  ضیف  راکرـس  زا  هفیظو  ناموت  هدزناپ 

اقآ هانپ  تلیضف  بانج  ًاضیا  متصش  هعقاو  .دوب  هدومرف  ترـضح  نآ  هک  يوحن  هب  مدندرک  ضرع  نم  يارب  هفیظو  ناموت  هدزناپ  زور 
ماما طخ  هکنیا  هب  تسا  روهـشم  هک  ار  رینارق  دندرک  تراغ  ار  سدقم  دهـشم  هیموش  هیکبزوا  هک  یلاس  رد  هک  دـندومن  لقن  میهاربا 
نآرق نآ  دندش و  برطـضم  سپ  دیـسر  یم  مه  هب  ناشیا  نایم  رد  نوعاط  دندرب  یم  هک  هلیبق  ره  نایم  دـندرب و  زین  تسقداص  رفعج 
تفگ وا  هک  دـندرک  لقن  يوضر  سدـقم  دهـشم  تاقث  زا  هقث  زا  روکذـم  دیـس  ضاضیا  هعقاو  .دـندیناسر  مرتحم  مرح  هب  ار  فیرش 

نآ مدق  رثا  هک  تسا  راخ  گنـس  ود  هبق  نآ  رد  دندروآ و  تسا  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هاگمدـق  هب  روهـشم  هک  هکرابم  هبق  هب  یلش 
ياپ نم  هک  دوش  یم  هچ  تفگ  لش  نآ  یلو  دـندروآ  دـنوش  یم  فرـشم  نآ  لیبقت  هب  اکربت  انمیت و  مدرم  تسا و  رهاظ  وا  رب  رورس 
تفای افش  تعاس  نامه  رد  هاگان  متفر  یم  مه  نم  دنیامن  یم  وا  لیتق  هب  دنور و  یم  مدرم  هک  یعضو  هب  دوخ  ياپ  هب  هک  متشاد  یم 

وا هک  درک  لقن  هفرشم  یلع  هللا  تاولص  يوضر  سدقم  دهـشم  تاقث  زا  هقث  زا  روبزم  دیـس  مود  تصـش و  هعقاو  .دش  قاچ  شیاپ  و 
خیش راعش  تیحالص  تلیضف و  موس  تصش و  هعقاو  .داد  افش  ار  وا  ياهمـشچ  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  دوب  يروک  نز  ام  دزن  تفگ 

ترـضح ترایز  هب  نیا  زا  لبق  تقو  دنچ  هک  درک  لقن  ههفاشم  تسا  نیدـمتعم  تاقث و  هلمج  زا  هک  یفجن  یلع  خیـش  دـلو  یـسوم 
هایس بآ  نم  مشچ  ود  ره  یبعص و  يرامیب  مدش  رامیب  هدمآ و  دورف  دق  ورس  هب  روهشم  رفعج  ازریم  هناخ  رد  مدوب و  هدمآ  اضر  ماما 

داد و یمن  نم  هب  ارم  رز  دـیرخ و  مه  ار  مبـسا  تفرگ و  ضرق  هب  نم  زا  هناخ  بحاص  متـشاد  رز  يردـق  مدـید  یمن  زیاـج  هدروآ و 
ار دوخ  مسشچ  رازآ  متفر و  دوب  رقاب  دمحم  یجاح  وا  مسا  هک  یلاحک  شیپ  مدوب  ریگلد  رایـسب  ام  تهج  نیا  زا  دش  مک  مباتک  دنچ 

عفن هک  نکم  اود  رگید  الاو  اـهبف  درک  عفن  رگا  نک  تموادـم  نیا  هب  زور  هس  مهد  یم  یئاود  تفگ  دـید و  ارم  مشچ  وا  متفگ  وا  هب 
نب یلع  ترـضح  هسدقم  هناتـسآ  هب  هدش  سویام  درکن  هدیاف  مدومن  لمع  روکذـم  لاحک  هتفگ  هب  تسا  هدروآ  هایـس  بآ  درادـن و 

مولع لیـصحت  اجنیا  هک  ما  هدـمآ  رهـش  نیا  هب  ماما  ای  هک  مدومن  ضرع  هتفر  تسا  ماع  صاخ و  يافـشلا  راد  هک  ع )  ) اـضرلا یـسوم 
ندـش ادـیپ  بسا و  تمیق  بلط و  لوصو  باـب  رد  مهاوـخ و  یم  وـت  زا  ار  دوـخ  مشچ  يافـش  هدـش و  نینچ  نم  مشچ  منک و  ینید 
متفگ دمن  درب  هناخ  هب  ارم  نآ  زا  دعب  مدوب  اجنآ  رهظ  ات  حبص  زا  هدرک  يرایسب  هیرگ  مدرک و  ضرع  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  باتک 

مدش رادیب  نوچ  مدیباوخ  هتفر  هناخ  هب  میایب  مروخب و  يزیچ  مورب و 
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هناخ نآ  مدرم  مداتفا و  هار  هب  هتـساوخرب  اـج  زا  مرادـیب  اـی  منیب  یم  باوخ  هک  متفگ  دوخ  اـب  هدـش  نشور  ممـشچ  ود  ره  هک  مدـید 
مه نم  ياه  باتک  دنداد و  نم  هب  ار  مبـسا  تمیق  ارم و  رز  هداد و  افـش  ارم  مشچ  ترـضح  نآ  هک  دش  همه  مولعم  دندرک و  اهبجعت 

ربکا یلع  الم  راعـش  تیحالـص  مراهچ  تصـش و  هعقاو  .دش  لصحم  ردـقم و  نم  يارب  موصعم  نآ  تکرب  هب  اهنآ  همه  دـش و  ادـیپ 
نم يارب  دادخ  حلاص  دمحم  هک  درک  لقن  نم  يارب  دادخ  حلاص  دمحم  هک  درک  لقن  ینیوج  دمحم  نیدـلا  سمـش  الم  دـلو  بتاک 

ور ارم  مدش و  توم  رب  فرشم  دیشک و  هام  راهچ  تدم  یبعص و  رایسب  يرامیب  مدش  رامیب  یگلاس  هدزناش  نس  رد  نم  هک  درک  لقن 
یقمر نم  تایح  زا  زونه  دـنداتفا و  نم  نیفکت  زیهجت و  رکف  هب  دـندنک و  نم  زا  لد  دنتـسب و  ارم  نقذ  مشچ و  دـندیناباوخ و  هلبق  هب 

رب تردـق  توق و  اما  مئدینـش  یم  نم  دـندرک و  یم  هیرگ  نم  رب  ناشیا  مدوب و  هدروخن  يزیچ  هک  دوب  زور  لهچ  بیرق  دوب و  یقاب 
رد مدومن  موصعم  نآ  بانج  زا  افش  بلط  هدرک  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هضور  هب  ور  هناخ  نآ  رد  متـشادن و  ندز  فرح  تکرح و 

ار وت  حور  هک  ما  هدمآ  تفگ  نم  هب  دش و  لخاد  نم  رب  یبیهم  تروص  هب  یـصخش  دش و  هتفاکـش  هناخ  فقثـس  هک  مدید  تقو  نآ 
درک صخش  نآ  هب  ور  دش و  لخاد  دوب  هدش  لخاد  وا  هک  اج  نامه  زا  یشوپ  زبس  ینارون  صخش  هک  مدید  تقو  نیا  رد  منک  ضبق 
افـش ار  وت  هک  دندومرف  هدرک  نم  هب  ور  دیامن و  وا  ندرم  رد  ریخات  هک  مدرک  یهلا  سدقم  بانج  زا  اعدتـسا  نم  هک  درگرب  تفگ  و 

تراـیز هب  مدروخن و  يزیچ  هک  متفگ  مدوب  هنـسرگ  رایـسب  متـسشن و  متـساوخرب و  هدرک  تحـص  قرع  مد  ناـمه  رد  زیخرب و  مداد 
مدید دوب  هداد  افش  ارم  هک  صخـش  نامه  مدمآ و  هسدقم  هضور  هب  مردپ  قافتا  هب  ندروخ  زیچ  زا  دعب  موش  فرـشم  هیوضر  هضور 

ترایز زا  دـعب  نکم و  راهظا  یـسک  هب  يدـید  هچنآ  هک  تفگ  نم  هب  متخانـش  هدـید  ار  وا  دومرف  یم  توالت  نآرق  هتـسشن و  اـجنآ 
نوچ هدب  ناشن  نم  هب  ار  وا  ایب و  هک  دینادرگرب  ارم  مردپ  دوب  اجنآ  داد  افـش  ارم  هک  يدرم  نآ  هک  متفگ  دوخ  ردپ  هب  مدمآ و  نوریب 

نیقثوم هلمج  زا  هک  سردم  حلاص  دمحم  خیش  راعـش  تیوقت  تیحالـص و  تلیـضف و  مجنپ  تصـش و  هعقاو  .مدیدن  ار  وا  متـشگرب 
ماما ترـضح  ترایز  هب  متخانـش  یم  ار  وا  نم  دوب و  لش  سدقم  دهـشم  مدرم  زا  يدرم  مان  نامز  دمحم  هک  درک  لقن  ههفاشم  تسا 
هعقاو .دندومرف  تمارک  یلجاع  يافـش  تعاس  نآ  رد  ار  وا  رورـس  نآ  داد و  تسد  هنـس  ار  وا  ترایز  مسارم  زا  دعب  هدـمآ  ع )  ) اضر

هک دوب  يدیدم  تدم  ات  مان  نیـسح  یجاح  ردارب  اضر  دمحم  هک  دومن  لقن  حلاص  دـمحم  خیـش  هانپ  تلیـضف  ًاضیا  مشـش  تصش و 
هب هزجعم  نیا  تفای و  افـش  تیالو  تماما و  زاـجعا  هب  هتفر  ع )  ) اـضر ماـما  هجرد  شرع  هکربتم  هرونم  هناتـسآ  هب  يزور  دوب و  لـش 

سمش دلو  ربکا  یلع  الم  راعش  يوقت  تیحالص و  متفه  تصـش و  هعقاو  .دندز  هنایداش  هراقن  راثآ  ضیف  راک  رـس  رد  دیـسر و  عایش 
ماما یسوب  هبتع  هب  لزانم  عطق  زا  دعب  هدومن  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  ترایز  هدارا  دوخ  تیالو  زا  هک  درک  لقن  ینیوج  دمحم  نیدلا 
یمن ار  یـسک  میآ و  دورف  اـجک  رد  هک  مدوب  ناریح  تراـیز  زا  دـعب  مدـیدرگ  فرـشم  ع )  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  سنـالا  نجلا و 

ام دزن  ایب و  تفگ  دیبلط و  ارم  دوبن  يوار  رطاخ  هب  وا  مسا  هک  هسردم  هبلط  زا  یصخش  هک  مدید  مدمآ  اپ  نییاپ  هسردم  هب  متخانش و 
درب و دوخ  هناخ  هب  ارم  لاس  ود  زا  دعب  لاغتشا  متشاد  هینید  مولع  لیـصحت  هب  لاس  ود  تدم  میدمآ و  دورف  وا  هرجح  رد  هتفر و  شاب 

تسا وت  اب  رایتخا  نآ  زا  دعب  تسا و  نم  اب  وت  لایع  وت و  جرخ  لاس  کی  تدم  ات  تفگ  تسب و  دقع  نم  هب  تشاد  هناخ  رد  يرتخد 
لافطا ناشیوخ و  زور  دنچ  زا  دعب  میدمآ و  نوریب  اجنآ  زا  دش  یـضقنم  هدعو  نوچ  میدوب و  رگیدکی  اب  روکذم  تدم  ات  نینچ  مه 

هدومن اضر  ماما  هضور  هب  ور  هدش  اجلم  متشادن  زیچ  چیه  دندمآ و  ام  ندید  هب  ریقف 
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زا دـعب  مشکن و  یتلاجخ  دوخ  ناشیوخ  شیپ  هک  امن  يوحن  ینابیرغ  نماض  وت  ریما  اـی  متفگ  مدرک و  يرایـسب  هیرگ  تراـیز  زا  دـب 
مدروآ و اـج  هب  ار  لوا  تعکر  هک  نیمه  مدرک  زاـمن  هب  عورـش  هرجنپ  تشپ  رد  كراـبم  رـس  يـالاب  دجـسم  هب  مدـمآ  تراـیز  غارف 

دوخ هرجح  هب  هتشادرب  ار  هتسب  هرگ  زا  مدش  غراف  زامن  زا  هکنآ  زا  دعب  تسیا  هتـسب  هرگ  یلاق  ریز  رد  هک  مدید  مزیخرب  هک  متـساوخ 
رب مدروآ و  اجب  ار  یهلا  رکش  مدرک و  ناشیوخ  تفایـض  جرخ  هتـشادرب  نآ  زا  يردق  تسا  راز  ناموت  هس  هک  مدید  مدرمـش  متفر و 

هلمج زا  هک  رجاـت  دـمحم  نیدـلارون  اـقآ  هک  تسا  يوحن  هب  متـشه  تصـش و  هعقاو  .تسا  موـصعم  نآ  تکرب  هب  هک  دـش  نیقی  نم 
هللا دابع  لقا  هک  هدرک  لقن  وحن  نیا  هب  هدروآ و  رد  ریرحت  یطب  هناطاشن  نیگنر  ظاـفلا  تاراـبع و  هب  تسا  نیدـمتعم  ربتعم  ناراـجت 

روهشم ردنب  رد  گنگ  هرومعم  ددنب  رثا  تریخ  رفس  مزع  هب  هک  یتلاح  رد  هنس 1121  مظعملا  لاوش  رهش  خیرات  هب  دمحم  نیدلا  رون 
هتخود رحب  يور  رب  تریح  مشچ  راو  بانج  ایرد  سورع  ناهج  شیارآ  راظتنا  هب  تخودنا و  ار  هار  نابـسا  رفـس و  كرادـت  کی  رب 

لقن هک  دروآ  ماوق  هب  هموقرم  قیرط  هب  دـصاقم  بلاطم و  شتآ  هلعـش  اب  ار  هروبزم  لقن  هزجعم و  دهـش  اـقفر  شهاوخلا  بسح  مدوب 
ندـیچ هب  دـنزاس  نیریـش  ار  نامیا  ماک  نیربنع و  ار  ناج  ماشم  هدومن  باوث  لیـصحت  نآ  هعلاطم  هب  هدوب و  نانخـس  نیریـش  سلجم 

موب و زرم و  مره  رفاسم  دـیدم  یتدـم  دالب  نآ  نیقثوم  زا  تیـالو و  نآ  نیربتعم  هلمج  زا  هک  دـش  عومـسم  ینـالیگ  درم  زا  هطـساو 
رطخ رپ  رفـس  يراگزور  هایـس  هب  دـیما  هرهچ  تاقوا  زا  یتقو  هک  هدومن  مجع  برع و  راید  شدرگرا  راک و  رپ  مور و  دـنه و  رواجم 

تدم هدنکفا  تماقا  لحر  يارـس  رد  هدیدرگ و  هلاگنب  هب  تسا  روهـشم  هک  راید  نآ  دالب  زا  یکی  دراو  تراجت  مزع  هب  یلین و  دـنه 
دوب نکاس  متشاد  ینکس  هک  هرجح  بنج  رد  ارـس  نامه  رد  زین  یبیرغ  درم  مدومن  یم  دتـس  داد و  مدبو و  هروکذم  دلب  رد  هام  شش 

تاربع تارطق  بونج  نایرگ  مشچ  يراتیـس  هب  یهاگ  نازوس و  عمـش  دـننام  رحـس  ات  بش  نـالان و  ین  نوچ  بش  هب  اـت  زور  نکیل 
همه ضرغ  تشاد  باریـس  ار  دـیما  غرم  کشرـس  لیـس  يراک  ددـم  هب  یتعاس  تشاک و  یم  راکفا  هنیـس  يارـس  تعـسو  رد  کشا 

هب تاجانم  هنامولظم  دوزف و  یم  راکب  رد  زور  هب  زور  دوب و  نایرگ  لصتم  راهب  ربا  نوچ  ناغفا و  لزلزت و  رد  روبنط  رات  نوچ  تاقوا 
مه هب  لالتخا  ار  مبلق  هکنیا  ات  هدومن  زواجت  لادـتعا  دـح  رـس  زا  اکب  روفو  هیرگ و  یتدایز  نوچ  دومن  یم  تاجاحلا  یـضاق  هاـگرد 

يدرم متخادنا  تقافر  حرط  وا  هب  يرادلد  مهرم  یمرن و  برچ و  هب  متخارفا و  بتارم  نیا  صیخشت  قیقحت و  تهج  زا  رصاق  هدیسر 
هدیسر مادهنا  دح  رس  هب  شدوجو  کلم  هرومعم  هدیـشک و  یتسه  هتخت  رب  یحیرـشت  تروص  هجنانچ  هینب  فیعـض  تیاهن  رد  مدید 
هدیدرگ کیراب  ملق  لان  نوچ  هتـشگ و  یهت  زغم  زا  يان  دننام  شیاپ  تسد و  ياهملق  هتـسکش و  روبنط  رات  نوچ  شیاضعا  ياهگر 

هب يرامیب  جنر  يراز و  روفو  زا  شندب  تشوگ  هداتسیا  مه  یمرگ  تشپ  هب  هداد و  ولهپ  هب  ولهپ  فعض  زا  راعیسوم  نوچ  اهناوختسا 
شدوجو یتسه  هتسکش و  مه  رد  مغ  رحب  جاوما  نامدص  زا  نوچ  هنیس  هنیقـس  هدنام  شناوختـسا  فد  نوچ  هفر و  لیلحت  مایا  رورم 

زغم دننام  رامشیب  یمرن  قفر و  زا  متفای و  هار  وا  قورع  يارجم و  هب  نوخ  نوچ  رایسب  یمرک  زا  هکنآ  زا  دعب  هتسب  یـسفنب  راو  بابح 
رد داحتا  حاتفم  هب  رایـسب  هقیاـضم  زا  ادـعب  مدومن  راسفتـسا  ار  ماودـلا  یلع  هحون  مادـم و  هیرگ  ببـس  مدرک  ياـج  وا  ناوختـسا  رد 

هدـیناسر هیـسفن  همـشقا  هبیرغ و  هعتما  عاونا  دـیرخب  ار  دوخ  هراجتلا  لاـم  نیا  زا  لـبق  لاـس  هدزاود  هک  تفگ  هدوشگ  ار  زار  هنیجنگ 
دـنتخادنا و بارغ  ياـسا  شرع  هشرع  رد  تماـقا  رگنل  راـجت  نوچ  هدوـمن  اـنف  یتـشک  لـمح  لـقن و  اـیرد و  سورع  ناـهج  شیارآ 

رحب نارفاسم 
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رب هنیس  هنیفس  دنتشامگ  ناریا  تمس  هب  تمه  دنتشادرب و  اهنابداب  هلمع  یتشک و  بابرا  دنتخاس  ياج  ناهج  دنلب  تسپ و  تاقبط  رد 
نوچ دیلان و  یم  راز  قشاع  نوچ  راتفر  يدـنت  زا  هدـمآ  زاورپ  هب  ایر  ياوه د  رد  هدوشگ  اهرپ  عارـش  لاب  هاش  زا  راو  بارغ  هداد  بآ 

هب هک  دومن  یم  لحارم  عطق  دوب و  ناریط  رد  لاب  غارف  لاح و  هافر  هب  زور  تسیب  تدـم  ات  دـیلاب  یم  دوخ  رب  ناهج  بحاـص  سورع 
بل رب  فک  تسم  هزاـمج  نوچ  هدـش  ریغتم  راـخز  رحب  رد  تشاد  غاـمد  رد  هک  يداـب  ببـس  هب  یتشک  راـتفر  یتشرد  زا  هعفد  کـی 

ماد داتفا و  وا  رب  اضق  دایـص  مشچ  بارغ  يزاورپ  دـنلب  زا  هاگان  تخادـنا و  مطالت  هطرو  رد  تخاس و  رود  دوخ  زا  ار  ناـهج  هدروآ 
رب شتردق  تسد  دیرد  مه  زا  شدوپ  رات و  سابرک  دننام  دیـشک و  شیانف  بادرگ  رد  تفـص  یهام  سفن  بالق  هب  هدینارتسگ  لجا 

لاـب رپ و  تخیـسگ و  مه  زا  توبکنع  راـت  نوچ  شقورع  نیتـملا  لـیح  تسکـش  مه  رد  ار  شدوـجو  ياهناوختـسا  تسب  هتخت  بآ 
هتـسسگ لـجا  ضارقم  هب  شرگنل  هتـشر  داـتفا و  رد  ياـپ  زا  جوم  هراـب  شقلد  تماـق  لاـهن  تخیر  ورف  نازخ  گرب  دـننام  شعارش 

راجت هتشاذگاو  ادخ  هب  راک  هتسش  ناج  زا  تسد  ادخان  تشادن و  تایح  دیما  هدنک  ناج  زا  لد  حالبم  داهن  رحب  رعق  هب  يور  دیدرگ 
همیرک هیآ  قفاوم  زین  نم  دندیـسر  اقب  لزنم  رـسب  هدومیپ  نیعلا  هقرط  کی  رد  انف  هار  لاما  زا  رود  هار  یط  دـندیدرگ و  ناـیهام  همعط 

هراـپ هتخت  بکرم  راوس  ار  دوخ  مدـیطلغ  رحب  رد  نوچ  مداد  باـبرا  دوجو  موش  موی  مداـهن و  گرم  رب  لد  توملا  هقئاذ  سفن  لـک 
یم فرط  ره  هب  هتفرگ  متردق  تسد  زا  رایتخا  نانع  یتخس  رـس  زا  دوب و  وپاکت  رد  رـصرص  داب  نوچ  جوم  هنایزات  برـضب  هک  مدید 

توق ملد  دـش و  نشور  ممـشچ  دروآ  رد  مرظن  هب  هریزج  داوس  رهاوجلا  لحک  هاگان  دیـشک  یم  وس  ره  هب  راـیتخا  یب  ارم  دـیمارخ و 
یم لاونم  نیمه  هب  ار  نیبوچ  بسا  نآ  جوـم  هناـیزات  یپ  رد  یپ  برـضب  ردـق  یـضاق  مکحلا  بسح  ناوـید  لـضحم  ضرغ  تفرگ 

رد مدـید  هریزج  مدروآ  اجب  رکـش  هدجـس  مدیـسر  لحاس  هب  نوچ  تخادـنا  رانک  هب  هدـیناهر  الب  رحب  گنهن  ماک  زا  ارم  اـت  تخاـت 
زبس و توارط  رد  یتشهب  رعش  دوب  یلاخ  راز  یم  دازآ  نکیل  دوجوم  ریس  مرگ  ریـسدرس و  ناتخرد  يزبس  تیاغ  رد  یمرخ و  تیاهن 
رد ناروناـج  فوخ  زا  اهبـش  مدروخ و  یم  فـلع  بآ و  ناوـیح  نوـچ  زور  ناریح  اـهنت و  یتدـم  مدآ  ریغ  ناوارف  شزیچ  همه  مرخ 

دوب هدش  عمج  نآ  ریز  رد  ناراب  بآ  هک  یتخرد  ياپ  هب  وضو  تهج  يزور  لاس  کی  تدـم  زا  دـعب  مدرب  یم  رـس  هب  تخرد  يالاب 
تخرد خاش  رب  متـسیرگن  ـالاب  هب  نوچ  دـمآ  مرظن  هب  بآ  رد  ینز  تئیه  سکع  مدوب  وضو  لاـعفا  لوغـشم  هک  یتلاـح  رد  مدـمآ و 

زا نابات  هام  ياخیلز  دومن و  یم  ایض  بسک  شلامج  وترپ  هعشعش  زا  رونا  باتفآ  فسوی  نسح  هک  یئوکین  تیاهن  رد  مدید  يرتخد 
هنیک رپ  مشچ  زاونلد  شا  هزمغ  گندـخ  نوچ  شناگژم  زارد  ادـلی  بش  نوچ  شنیفلز  دوب  افتخا  بابلج  رد  شـضراع  رون  تاـعمل 

ناتسلگ نیزم  مرش  رویز  بنیز و  شتمصع  يراسمرح  روز  رپ  متـسر  نامک  نوچ  شیوربا  سوق  رومخم  تسم  رـس  يوهآ  لثم  شا 
زا ورـس  دـننام  اما  لامک  هبترم  رد  شترطف  لقع و  لالم  یب  كاپ و  لهج  گنر  زا  شـضراع  هرهچ  نولم  ناولاـب  ياـهلگ  زا  شتفع 

هرقن رب  يوب  بش  يوسیگ  دوپ  رات و  مرگن  یم  وا  راسخر  لک  رب  هداشگ  هدـید  دـنام  رتشیب  سگرن  نوچ  هک  دـید  دوب  يراـع  ساـبل 
دید هداـشگ  انـشآ و  شیوخ  رب  هناـگیب  مشچ  نوچ  دومن و  سبلم  دوخ  ناوسیگ  زودـنا  بش  هماـج  هب  ار  دوـخ  دوـشگ و  ندـب  ماـخ 

لوسر زا  سرتب و  ادخ  زا  ناوج  يا  هک  دناشفا  ملکت  رد  هدوشگ  ار  ناهد  جرد  نابز  حاتفم  هب  دیـشوپ و  رـس  يوم  هب  ار  دوخ  تروع 
ریز هب  تلاـجخ  زا  ار  دوخ  رـس  متخاـس و  هبنتم  ار  دوخ  وا  يوـگتفگ  زا  نم  ینک  یم  مرحماـن  هب  رظن  هناـکاب  یب  هک  يرادـن  مرـش  وا 

كاپ تاذ  هب  ار  وا  متخادنا و 

177 ص :

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 218 

http://www.ghaemiyeh.com


لاس هس  تدـم  مرـشب و  زا  درم  يا  تفگ  يرپ  هفیاط  ای  يرـشب  هلـسلس  زا  کلم  لیخ  ای  یناـسنا  سنج  زا  يوگب  هک  مداد  مسق  ادـخ 
هتـسکش ام  یتشک  ایرد  هتفر  رد  هتـسشن و  یتشک  رب  دنه  رفـس  هدارا  هب  یناریا  دوب  يدرم  مردپ  مرب  یم  رـسب  هریزج  نیا  رد  هک  هدـش 

نایب ار  لاوحا  یگنوگچ  زین  نم  دیسر  مه  هب  وا  لاح  تیفیک  رب  عالطا  نوچ  هتخادنا  هریزج  نیا  هب  ارم  اضق  نهالف  ایرد و  جوم  لیس 
توکس اضر  بجوم  هب  دیـسر  اجنیا  هب  نخـس  نوچ  درک  یهاوخ  رهوش  لوبق  ایآ  دیامن  يراگتـساوخ  ار  وت  یـسک  رگ  متفگ  هدومن 

دومن یفخم  ار  دوخ  تخرد  نامه  بقع  رد  دمآ و  ریز  هب  ءامسلا  نم  یحولاک  ابرلد  نآ  ات  مدینادرگ  ار  دوخ  يور  نم  دومن  رایتخا 
یم مه  ام  سپ  مدرو  رد  حاـکن  هلاـبح  هب  ار  وا  هتفگ  هغیـص  يوضترم  ءاـضیب  تلم  تقیرط  يوبن و  تعیرـش  تقفاوم  هب  هک  یتقو  اـت 

تمارک ام  هب  ینیب  یم  هک  ار  دزنرف  ود  نیا  هدرک  محر  ام  ياهنت  رب  یلاعت  قح  هکنیا  اـت  میدومن  اـهیداش  اـمظع  هیطع  نیا  هب  میدوب و 
یهاگ مدومن و  یم  داش  نوزحم  لد  نامیا  يوقم  ناج و  سینا  نارکش  رصب و  بیغرت  ریذپلد و  حیاصن  يرادلد و  هب  یهاگ  هدومرف 

یم لد  هنییآ  زا  ترودـک  گنز  اهـشوگ  رگج  رهم  لقـصم  هب  زین  لقاع  هفیعـض  نآ  مدوب و  لوغـشم  نادـنزرف  طالتخا  تحـص و  هب 
رتشیب ناگتـسخلد  نیا  ناطوا و  نامرح  هریزج  ناگتـشگرس  نیا  تاـقوا  ضرع  دومن  یم  نادـنزرف  تمحرم  رد  يداـب  رکـش  دودز و 

نوچ دندایـسر  یگلاس  هن  هب  يرگید  تشه و  هب  یکی  نادـنزرف  هکنیا  اـب  تشذـگ  یم  لاونم  نیدـب  لاـح و  نیا  هب  ناتـسود  نارجه 
ای نآ  اـب  یناـیرع  شحوم و  عاـضوا  نیا  تیفیک  زا  يزور  دوب  هدروآ  رب  يوم  ناـبایب  لوغ  دـننام  اهندـب  هتخیر و  ورف  نادـبا  توخر 
رتس دوش و  ماجنارس  یتوخ  رد  هک  دسر  مه  هب  رگید  یسنج  ای  یسابرک  هچراپ  هک  دوش  هچ  ایآ  هک  میتشاد  نایم  رد  وگنتفگ  یناجر 

لاوس دـندوشگ و  ناـبز  هدـش  بجعتم  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  نادـنزرف  مینا  رب  تلاـجخ  يراسمرـش و  نیا  زا  مییاـمن و  دوخ  تروع 
رایسب نامدرم  اهرهش و  یلاعت  قح  یلب  تفگ  ناشیا  ردام  دشاب  یم  رگید  یناکم  رگید و  یعضو  عاضوا  نیا  ریغ  هب  رگم  هک  دندومن 

ار ام  ياهیتشک  هتدومن  تقفاوم  فلاخم  ياهداب  هتسشن  یتشک  رد  رفس  مزع  هب  ام  نکل  هدرک  قلخ  رامـشیب  تابورـشم  تالوکام و  و 
یمن دوخ  فولاب  ياهنطو  هب  هدومن  تعجارم  ارچ  سپ  دـنتفگ  ناشیا  هتخادـنا  اجنیا  هب  هراـپ  هتخت  هلیـسو  هب  ار  اـم  هتخاـس و  مدـهنم 

دوخ ام  دـنتفگ  تسین  نکمم  روبع  راوخ  نوخ  ياـیرد  نیا  راـخذ و  رحب  نیا  زا  دهتـسم  یتشک  نودـب  تفگ  هراـچیب  نز  نآ  دـیور 
رانک رد  هک  ار  گرزب  تخرد  نیا  نایم  رگا  هک  تفگ  دـنیامن  یم  ماربا  باب  نیا  رد  هک  دـید  نوچ  ناشیا  هدـلاو  میزاـس  یم  یتشک 

هب ار  دوخ  میناوت  یم  هلیـسو  نیا  اب  ددرگ  ناماس  یب  ناگراچیب  ام  لاـح  لـماش  یهلا  تیاـنع  درک و  دـناوت  یلاـخ  تسا  هداـتفا  اـیرد 
هک یهوک  هب  ار  دوخ  دنتساوخرب و  لاحلا  یف  دندینـش  ابر  نخـس  نیا  ناشیا  نوچ  میناهرب  یگنهرب  یئاهنت و  نیا  زا  میناسرب و  یئاج 

شواک هب  عورش  هدروا  دوب  زیت  دنت و  يراجن  هشیت  لثم  اهنآ  ياهرس  هک  ار  راخ  گنس  هچراپ  هس  ود  دندیناسر و  دوب  یلاوح  نآ  رد 
هدومن مارح  دوخ  رب  باوخ  دروخ و  هچنانچ  دندروآ  یم  اجب  مامت  مامتها  غیلب و  یعـس  وا  ندرک  یلاخ  رد  دـندرک  تخرد  نآ  لصا 

رد هک  دنتخاس  فوجم  یلاخ و  ار  تخرد  نآ  مکـش  يوحن  هب  هام  شـش  ضرع  رد  هکنیا  ات  دـندوبن  غراف  روبزم  رما  زا  تعاس  کی 
ناـمداش میدـید  هتخادرپ  هتخاـس و  وحن  نآ  هب  ار  تخرد  نآ  اـم  نوچ  تفرگ  رارق  دنتـسناوت  یم  رفن  هدزاود  هد  يزاوـم  نآ  فوـج 

رد دـمحلا  هللا  هک  درک  یم  تاجانم  دومن  ایربک  هاگرد  هب  ور  هزجاـع  هلقاـع  نز  نآ  صوصخ  هب  میدروآ  اـجب  یهلا  رکـش  هدـیدرگ 
ناگدنامرد ام  هک  دندومن  بیترت  نینچ  يوان  ندینش  کی  ضحم  هب  هک  هدومرف  تمارک  نینچ  ارم  نادنزرف  هدوشگ و  ناسحا  هنازخ 

یم یهلا  ياهرکش  باب  نیا  رد  دیناهر و  یگنهرب  یئاهنت و  مغ  زا  دیناسر و  میناوت  یم  یئاج  هب  ار  دوخ  نآ  هلیـسو  هب  یناریح  هشیب 
داش لاحشوخ و  همدقم  نآ  زا  دومن و 
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رد دایز  یعس  دوب  هدیـسر  ناج  هب  يرتسب  یب  یـسک و  یب  تنحم  زا  هدش و  قاط  شتقاط  یئاهنت  مغ  زا  هزجاع  هفیعـض  نآ  نوچ  دوب 
رد هک  یهوک  نماد  زا  ربنع  ندروآ  رد  عورـش  هدز  رمک  رب  تمه  نماد  یگمه  یناـماد  یب  دوجو  اـب  ضرغ  دومن  یم  یتشک  بیترت 

هدیـسر و متفه  نامـسآ  هب  نآ  جوا  ندرگ  هدیـشک و  ایرث  هب  رـس  هچنانچ  يدنلب  عافترا و  تیاهن  رد  دوب و  عقاو  هریزج  نامه  یلاوح 
نامه هلغ  رب  هدروخ  کخیم  هفوکش  راهب  لصف  رد  لسع  سکم  کخیم و  نآ  راجشا  مامت  دوب  یلگنج  هوکش  رپ  هوک  نآ  بقع  رد 

دوب بهشا  ربنع  هک  نآ  موم  زا  دیناشچ و  یم  ایرد  نایهام  هب  ار  تبرش  نآ  هتـشاد  لسع  یهلا  تمحر  ناراب  دندرک و  یم  لسع  هوک 
نآ هب  ندـمآ  بآ و  نایرج  تقو  رد  هکنیا  ببـس  هب  دوب  رایـسب  ربنع  هوک  نآ  ياپ  رد  دـیناسر و  یم  هریثک  عفانم  هب  ار  رحب  نارفاـسم 

تشپ هب  صالخ و  الب  گنهن  ماک  زا  ار  دوخ  هدومن و  راوتـسا  هوک  رمک  رب  تماقتـسا  ياپ  هدز و  لکوت  نماد  رب  لیخ  تسد  بالیس 
یم نم  دنچ  ردق  هب  زور  ره  دندوب و  هدروآ  رد  دوخ  فرصت  تحت  هب  ار  ارحص  نآ  لک  هداد  رگیدکی  تعیب  تسد  مظعا  رین  یمرگ 

هداد و بیترت  ربنع  زا  دنچ  فورظ  میتخاس و  یضوح  موم  نیمه  زا  ار  وان  نآ  رس  کی  دش  عمج  نم  دصکی  رادقم  هکنیا  ات  میدروآ 
نآ رد  تسا و  هشیر  هک  يرایـسب  ینیچ  بوچ  میدرک و  رپ  ار  روکذم  ضوح  هکنیا  ات  میدروآ  یم  بآ  روبزم  فورظ  نآ  اب  یتدـم 
رس هتـسب و  هوان  رب  ار  نآ  رـس  کی  هداد  بات  تخرد  تسوپ  زا  نامـسیر  هدرک و  عمج  هوات  نآ  رد  كاروخ  تهج  دراد  روفو  هشیب 

یتدایز تقو  ات  میدوب  رظتنم  هتخود  ایرد  يور  رب  اهمـشچ  بانج  ماـش  حبـص و  ره  میدومن و  مکحم  یمیظع  تخرد  رب  ار  شرگید 
نآ ناـیم  رد  ار  دوخ  یگمه  میدـید  بآ  رد  ار  هواـن  نوـچ  دیـشک  رحب  گـنهن  ماـک  هب  دوـخ  سفن  توـق  هب  ار  هواـن  ایردددـم  بآ 

نتفر رد  هدومن  یگداتـسیا  هوان  میوش  هناور  هک  میتساوخ  یلاحـشوخ  يداش و  تیاهن  رد  میدروآ  ياـجب  ار  یهلا  رکـش  میدیـشک و 
تساوخ نادنزرف  زا  یکی  میدمآ  رب  نآ  ندوشگ  ددس  رد  هدوشگن  تخرد  نآ  زا  ار  وا  نامسیر  هک  میدید  هدش  هجوتم  تشاد  لمات 

راهم ندوشگ  هلیسو  هب  ار  ریدقت  زا  لفاغ  هزجاع  نآ  اضق  یضاق  رما  هب  ردق  لصحم  دزاس  نانع  لیس  ار  هوان  بکرم  دور و  نوریب  هک 
دیشک و ایرد  هب  ار  هوان  هتفرگ  شتـسد  زا  رایتخا  نانع  جوم  جوف  درک  زاب  ار  نامـسیر  نوچ  دروآ  ریز  هب  یتشک  زا  یهاوخن  یهاوخ 

رگج زا  هداتفا  رود  نآ  افج و  ناکیپ  هتخت  نآ  اضق و  هشیب  نآ  دیود  رحب  راسخر  رب  نامیتی  کشرس  لیـس  نوچ  نیعلا  هفرط  کی  رد 
یم قارف  هدیئد  دمر  هدید  زا  مغ  کشا  دیلان و  یم  غاد  درد  زا  هدز و  كاچ  نماد  هب  ات  ار  هماج  نایرگ  یتقاط  یب  تسد  هب  اهـشوگ 
اسآ دنپـس  مد  هب  مد  یتقاط  یب  زا  دیچیپ  یم  دوخ  رب  نادرگ  دننام  تریغ  زا  دیود و  یم  وس  ره  هب  بامیـس  نوچ  یبات  یب  زا  دیراب و 

رس تفص  نونجم  تسخیم  ملا  نخان  مه و  هشیت  رب  رماو  داهرف  زا  راکفا  هنیس  نوتس  یب  نیریـش  ناج  ترـسح  زا  تسج و  یم  اج  زا 
یب نارفاسم  ار و  ناگتـسشن  یتشک  هتفر  يدـنلب  تخرد  زارف  رب  میدـش  رود  نوچ  نایرگ  رکفتم و  راو  بوقعی  ناریح  هنهرب و  ياپ  و 

هدنکفا كاخ  رب  ار  دوخ  دـید  ار  نادـنزرف  میدـش و  بیاغ  رظن  زا  نوچ  دیـشک  یم  ترـسح  هآ  هنامولظم  دـید و  یم  رود  زا  ار  رارق 
ار ناگتخیمآ  مه  هب  یئادـج  تسا  تخـس  ار  ناگتخوس  دوب  تخـس  ترب  يرود ز  دـناوخ  یم  ار  تیب  نیا  دـیپط و  یم  یهام  دـننام 

یتقاطیب نخان  هب  ار  دوخ  ضصراع  رارقیب و  هلان و  هیرگ و  هب  دندرک  عورـش  دنا و  هدیبسچ  منماد  رد  دندیدن  ار  ردام  نوچ  ناادنزرف 
فوخ زا  میدیـسر  ایرد  هیقب  نوچ  دندوزف  یم  مغ  رب  مغ  دندومن و  یم  یبات  یب  دندیـشاپ و  یم  متحارج  رب  کمن  دندیـشارخ و  یم 

نآ ادـخ  یئادـخان  لکوت و  رـضخ  یئامنهار  هب  موی  تفه  ضرع  رد  ضرغ  دـندرک  شومارف  ار  دوخ  ردام  دـندش و  شوماخ  مطالت 
نابداب رگنل و  یب  یتشک 
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مدمآ رب  يدنلب  رب  هدومن  روتـسم  سبلم و  ار  دنوخ  یگریت  هماج  هایـس  بش  رد  هدرک  ربص  ماش  ات  یگنهرب  زا  دیناسر  لحاس  هب  ار  ام 
مدیناسر رهـش  هب  ار  دوخ  دومن  یم  رود  زا  دوب و  ادیپ  دلب  داوس  زا  هک  شتآ  ءوض  تلالد  هب  هدمآ  رد  رظن  هب  يرهـش  تمالع  راثآ و 

بهشا ربنع  نآ  زا  يردق  دمآ  نوریب  دوب  دوهی  ياسؤر  زا  رجات و  يدرم  هناخ  بحاص  مدرک  انـشا  هقلح  رب  یتسد  مدید  یلاع  هاگرد 
هدـیناسر لافطا  هب  ار  دوخ  بش  نامه  رد  متفرگ و  میلک  ددـع  کی  تخر و  تسد  هس  نآ  ضوع  رد  هداد  وا  هب  متـشاد  دوخ  اـب  هک 

ار میلک  نامه  مدروآ و  ار  لافطا  مدرک و  هراجا  ار  هرجح  نیمه  هدـمآ  رد  رهـش  هب  دـش  حبـص  نوچ  مدـیناشوپ  ناشیا  رد  ار  توخر 
ضرعم هب  ار  اهنآ  ار  نآ  يردق  تاعفدـب  مدومن و  هرجح  لقن  ار  اهنآ  مامت  ات  مدروآ  یم  ار  ینیچ  بوچ  ربنع و  اهبـش  هتخود  یلاوج 

لاس کی  تدـم  لاح  هب  ات  خـیرات  نآ  زا  مداد و  بیترت  ناشیا  نکـسم  راـجت و  عضو  قفاوم  ار  هرجح  دوخ و  عاـضوا  هدروآ  رد  عیب 
هدنام رود  هفیعض  نآ  نارجه و  غیت  لمسب  مین  هزجاع  نآ  قارف  میلوغـشم  يرارقیب  هلان و  يراز و  هیرگ و  هودنا و  مغ و  رد  هک  تسا 
نارجه شتآ  يرامیب  ینیب  یم  هتـسکشلد  مومهم و  هتـسخ و  مومغم و  نینچ  هک  ار  لافطا  نیا  هتخادنا و  لاح  نیا  هب  ارم  نادنزرف  زا 

هب هدرواین  بات  زین  نم  دیـسر  اجنیا  هب  نخـس  نوچ  تسا  هتخوس  ار  ناشیا  ياهرگج  قارف  غاد  هب  هتخورفا و  ناشیا  هنیـس  نوناـک  رد 
بالیس هب  ار  يرارق  یب  هلعش  ینامز  زا  دعب  میدمآ  رد  هیرگ  هب  راز  راز  راهب  لصف  رد  ربا  نو  هدومن  قفاوم  ناروجهم  نامولظم و  نآ 
ریداقم اضق و  مکح  هب  رگم  دـباین  رییغت  یهلا  ياـضق  تبثی  ءاـشی و  اـم  هللا  همیرک  زین  قفاوم  زیزع  يا  متفگ  هدـینادرگ  یفظم  کـشا 
تسویپ روهظ  هب  ناشیا  دوجو  زا  لبق  هنس  فلا  نیسمخل  نیضرالا  تاومسلا و  قلخی  نا  لبق  قبلخا  ریداقم  نمومضم  بجوم  هب  قلخ 

رعش دیامرف  یم  يرونا  هچنانچ  هن  یجالع  ار  ردق  هعقاو  تسین و  هراچ  ار  اضق  هیضق  سپ 

تسا اضر  فالخ  رب  لاوحا  يراجم  ارچ  تسا ***  اضق  هب  نایناهج  لاح  لوحم  رگا 

تسا اطخ  هلمج  قلخ  ریبدت  هک  لیلد  نادب  قلخ ***  شک  نانع  دب  کین و  رهب  تسا  اضق  یلب 

تسا ام  روصت  هنیآ  رد  هچنانچ  یکی  دوب ***  هن  هنامز و  درارب  شقن  رازه 

تسارچ نوچ و  يارو  ثداوح  دنب  شقن  هک  دز ***  دناوت  یمن  مد  ارچ  نوچ و  یسک ز 

تسازس نیع  میه  درک  شوخ  شوخان و  شیع  هب  تسین ***  يزیچ  دقع  لح و  نیزا  هچ  ام  تسد  هب 

مکاح هابتـشا  شرع  هاگرد  نایـشآ و  کـیالم  ناتـسآ  هب  ار  دوخ  ناـج  مین  نیا  رگا  هک  تسا  لـصاح  منیقی  بلاـغ و  نم  نظ  نکیل 
یئاور نامرف  تمصع و  میلاقا  ناطلس  يوضترم  ءاضیب  تلم  تقیرط  ناوید  نید  هاضقلا  یـضاق  يوبن و  يازع  تعیرـش  ماکحا  لداع 
نوفدم ناسحا  لدـع و  بحاص  مظاک  یـسوم  ماما  دنمتداعـس  دـنزرف  مظاعالا  رباکالا و  رخف  تزع و  جوا  رهپـس  تمکح و  نیا  دـم 

یئامن و بانج  نآ  هب  ار  هوکش  نیا  هدیناسر  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  نماض  نماث  ماما  اضر  میلقا  هاش  ازج  زور  عیفـش  ناسارخ  ضرا 
دهاوخ وت  هب  ار  وا  دوش و  یم  هدروآرب  وت  تجاح  هتبلا  یئاـمن  هبلاـطم  هثاغتـسا و  ترـضح  نآ  زا   (1) ار دوخ  لـالتخالا  ریثک  لاوحا 

هنازخ زا  ار  وا  هک  هدـشن  بانج  نآ  هب  یجتلم  یجاـتحم  چـیه  هک  ارچ  دـیناهر  دـهاوخ  يروجنر  ملا  يرود و  مغ  زا  ار  وت  دـیناسر و 
هاگرد هب  هانپ  یهاوخداد  یمولظم و  چیه  دشاب و  هدومنن  اور  هک  هتساوخن  یتجاح  يدنم  تجاح  چیه  دشاب و  هدرکن  ینغ  دوخ  مرک 

هاوخداد ناسلفم  هیام  ناسکیب  سک  نامیتی و  ردپ  دشاب  هدیـسرن  وا  دایرف  هب  هدومنن و  دادـما  هک  هتـساوخن  وا  زا  هثاغتـسا  درواین و  وا 
ياج وا  لد  رب  رجحلا  یف  سفنلاک  هداتفا  شیاضعا  رب  هزرل  ناگدیـسر  متـس  نوچ  ماجرف  تبقاع  مـالک  نیا  عامتـسا  زا  تسناـمولظم 
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دنتخاس بترم  صلاخ  يالط  نم  دنچ  زا  یلیدنق  هدرک  رذن  هللا  هجول  ًاصلاخ  سلجم  نامه  رد  سپ  درک 
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لایع ضرع و  ار  هتسخ  رگج  لاوحا  هتسکش و  لد  رد  هک  هدومن  زاس  هراچ  نآ  هاگرد  هب  زاین  يور  هدایپ  ياپ  هتشادرب  دوخ  تسد  هب 
هب شهاوخ  قوس  راهچ  یفریـص  زا  یتصرف  كدنا  زا  دعب  لوغـشم و  الط  لیـصحت  هب  زور  نامه  دنک  بلط  ترـضح  نآ  زا  ار  دوخ 

داتـسا يرایتسد  هب  هدومن  دـقع  داـقتعا  هتوب  رد  یـصالخ و  صـالخا  هروک  رد  نازوس  لد  شتآ  هب  عاـیتبا و  قاـیتشا  فوقو  ماـمتها 
راوهار بکرم  رب  هتخادرپ  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  وا  دالوا  اب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تبحم  لقصم  هب  هتخاس و  عقاولا  بسح  قیفوت 

ار دوخ  ات  دومن  یم  لحارم  یط  هتخاس  مدق  رـس  ایرد  تفاسم  عطق  زا  دعب  دیدرگ  دـصقم  هناور  لکوت  رـضخ  تقاف  رب  راوس و  تمه 
سدقم دهـشم  یلوتم  دیـسر  قرط  هب  تیادـه  هار  قیرط  کلاس  تاجن و  هار  هاش  رفاسم  تنآ  نوچ  هدـیناسر  ناسارخ  یلزنم  کی  هب 

یلوتم حابصلا  یلع  دیئامن  مادقا  وا  لابقتـسا  هب  دوش  یم  لخاد  ام  ریاز  ادرف  دومرف  یم  هک  دید  باوخ  رد  ار  ع )  ) اضر ماما  ترـضح 
فرشب ار  یلیدنق  هدومن  رهش  لخاد  مالک  الام  مارکا  زازع و  اب  ار  وا  هدمآ  نوریب  لاف  هدنخرف  نآ  لابقتسا  هب  دهشم  بسانم  بابرا  و 

هدومن و لسغ  سابل  رییغت  لزنم و  نییعت  زا  دعب  وا  سپ  دنداد  رارق  دوخ  ياج  هب  هدومن  نیزم  فرـشم و  هکربتم  هضور  لوخد  نییزت 
ولع تیاغ  رد  ناشن  تشهب  دـید  هضور  هتخادـنا  نابـساپ  کیالم  ناتـسا  نادـب  ار  دوخ  عوشخ  عوضخ و  تیاهن  رد  هنهرب  ياپ  رس و 

نیرز لک  تشپ  شـشرف  هبتر  دزن  شرع  هبترم  رـسمه  کلف  قاط  اب  شا  هضور  قاط  شیپ  ربارب  ناویک  هرگنک  اب  شناویا  همـش  ناـش 
شناتـسآ كاخ  کلف  روئد  کشر  شرونم  دـبنگ  رطق  تسم  شیـالط  ياهتـشخ  روطـسلا  نیب  يور  دوخ  سگرن  رطع  زا  دیـشروخ 

شرد شابرک  تعفر  زا  کلف  نیعلا  روح  شمرح  ناشک  بوراج  نیما  لـیئربج  شا  هناـخ  ناوید  شارف  کـلم  مشچ  رهاوجلا  لـجک 
فاوـط رد  تسیرمع  شدـبنگ  درگ  رب  نودرگ  ساـمم  دـیجم  شرع  اـب  شهاـک  راـب  نانیـشن  یـسرک  ياـس  نادـقرف  قرف  ساره  رد 

رب تسیحادم  شـسلجم  رد  هاج  تعفر و  نآ  هب  خرچ  فاعم  ملـسم و  ازج  زور  تساوخزاب  زا  وا  سدـقم  دهـشم  هار  كاخ  ناگتفخ 
گنز تسیلادبا  کچوک  شهانپ  کیالم  هاگرد  رب  لالج  تمظع و  نآ  اب  نامسآ  هتسشن  لاعن  فص  رد  باحـس  قلبا  تخت  تسوپ 

زا شرونم  دبنگ  يانب  رد  هک  تسیئالط  تشخ  ناشخرد  دیشروخ  هداتسیا  ياپ  رب  ناتسآ  نآ  تمه  زا  نامـسآ  ساسا  هتـسب  ریجنز  و 
مظن دیامرف  یم  فلوم  هچنانچ  هداتفا  امس  ماب  رد و  رب  اضق  يانب  تسد 

ازف رون  دوب  هکنیا  وگم  دیشروخ  اضر ***  هاش  هضور  ولع  بنج  رد 

امس ماب  رب  داتفا  الط  تشخ  کی  تخاس ***  یم  ار  وا  دبنگ  اضق  هک  يزور 

مامت دومن و  یم  فاوط  هدـیدرگ  تماما  زکرم  درگ  رب  راو  راگرپ  دـیلام و  یم  كاخ  رب  زاین  يور  ترایز  بادآ  مامتا  زا  دـعب  يراب 
ياهرد هدرک  نوریب  وا  ياوس  ار  نآ  ریاز  راثآ  ضیف  راکرـس  همدخ  هک  یماگنه  ات  دوب  رارق  یب  يراز و  هیرگ و  رد  لاونم  نیدب  زور 

لاونم نادب  لاح  نآ  نوچ  دنتفر  دوخ  ياوام  نکسم و  هب  یگمه  هدشن  وا  لاوحا  هجوتم  هلمع  زا  سک  چیه  دنتسب  ار  هکربتم  هناتسآ 
هراچ يا  هک  درک  يراز  هثاغتسا و  اعد و  رد  عورش  دومن  عمج  همدخ  مامت  نتفر  زا  رطاخ  هک  ینامز  زا  دعب  هدش  شوماخ  هظحل  دید 

مه زا  متـسد  هتخیب و  ار  كاخ  مدعنم و  مدوجو  هرومعم  نامز  ملظ  دادـیب  تسد  نارجه و  نامولظم  سر  دایرف  يا  ناگراچیب و  زاس 
هدروآ وت  هاگرد  هب  دیما  يور  مرغاد  یهاگ  دیما  تسدقا  بانج  زا  ریغ  هن  یهانپ و  هاگ و  دیما  نایعیش  هاگرد  نیا  يوس  هن  هتخیـسگ 
یجتلم نآ  هدـنام  یقاب  بش  زا  ثلث  کی  نوچ  ناـسرب  نم  هب  ار  ما  هجوز  سرب و  مداـیرف  هب  مهاوخ  یم  تترـضح  زا  ار  دوخ  لاـیع 

باهش ریت  نوچ  اضق  نامک  زا  شیابریب  ياعد  مهس  سلاحلا  یف  هداد  تسد  ار  وا  هنس  هداهن  هدجس  هب  رس  دینارذگ  دح  زا  ار  عرضت 
ردق يوزاب  روز و  هب  شیامزآ  گندخ  دیود و  تاوامس  هنیس  رب 
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تساوخرب نوچ  زیخرب  هک  دمآ  رد  ششوگ  هب  یئادص  هنس  تلاح  رد  دیسر  تباجا  فده  رب  هتفاکش  مه  رد  ار  نامسآ  تفه  رهپس 
بیبـط اـه  هراـچیب  سر  داـیرف  اـهراک  هدـنیاشگ  تورم  نادـیم  سراـف  توتف  هشیب  ریـش  تارمـضم  فاـشک  تالکـشم و  لـالح  نآ 
میلاقا ناطلـس  ناج  سنا و  يامرف  نامرف  تمارک  جات  بحاص  تماما  ریرـس  شخب  تنیز  هتـسکش  ياهلد  یئایموم  هتـسخ  ياـهرگج 

سپ هداتـسیا  دید  ار  ءانثلا  هیحتلا و  هیلع  اضر  ماما  ص )  ) ادخ لوسر  هشوگ  رگج  يادـه  ماما  ناسارخ  کلم  هاشداپ  ناسحا  لدـع و 
دجاسم ياهرد  موش  وت  يادف  متفگ  روایب  ار  وا  هداتـسیا  هضور  بقع  رد  ما و  هدروآ  ار  تا  هجوز  هک  دـیزیخرب  دومرف  ترـضح  نآ 

هب دش  هناور  نوچ  دوشگ  دـناوت  یم  ار  هتـسب  ياهرد  هدروآ  هار  لاس  نیدـنچ  زا  ار  وا  هک  سک  ره  هک  دومرف  بانج  نآ  تسا  هتـسب 
دوب هتـشاذگاو  هریزج  رد  هک  تئیه  مناـمه  هب  دـید  ار  دوخ  لاـیع  دـیناسر  هرونم  هضور  هب  ار  دوخ  دـش  هداـشگ  دیـسر  هک  يرد  ره 
ایرد رانک  رد  نم  تفگ  دروآ  اج  نیدب  ار  وت  هک  دیـسرپ  وا  زا  سپ  دیبسچ  شنماد  رب  دـید  ار  رهوش  نوچ  ناساره  ناریح و  هداتـسیا 

نکاس درد  روفلا  یف  دیلام  تسد  ممشچ  رب  یصخش  مدید  مدیالان  یم  تشاد  دیدش  يدرد  هیرگ  یتدایز  زا  میاهمشچ  مدوب  هتسشن 
تفرگ ار  متـسد  هدش  نشور  زور  نوچ  رات  هریت و  بش  نآ  رد  رحب  رب و  شرون  وترپ  زا  هک  هداتـسیا  یناوج  مدید  مدوشگ  مشچ  دش 
هرجح هب  هارمه  ار  نآ  سپ  مدید  ناکم  نیا  رد  ار  دوخ  مدوشگ  مشچ  هک  ینامز  زا  دـعب  مدیـشوپ  مشچ  شوپب  ار  تمـشچ  دومرف  و 

دعب جرف  نیا  ترـضح  نآ  هزجعم  زا  ار  وا  دندوب  یم  یمرخ  يداش و  رد  نآ  زا  دعب  مدیناسر  نادنزرف  هب  دوب  هتفرگ  رهـش  نآ  رد  هک 
لقن نسحلاوبا  یجاح  مهن  تصـش و  هعقاو  .دنتـسویپ  يدزیا  تمحر  راوج  هب  اـت  دـندوب  ناـسارخ  نکاـس  سپ  دومن  يور  تدـش  زا 

زا مان و  تیانع  دوب  سدـقم  دهـشم  رد  یـشیورد  هک  دومن  عامتـسا  نینچ  هقث  صخـش  زا  هک  مدینـش  یـشیورد  هقث  درم  زا  هک  دومن 
نجلا و ماما  ترایز  هدارا  يزور  کی  هدیـسرن  وا  هب  یتوق  يزور  دنچ  دـینارذگ  هقاف  هب  زور  هس  زور و  ود  درک و  یمن  بلط  یـسک 

ماما ترضح  هنس  ملاع  رد  هداد  تسد  هنس  ار  وا  لاح  نآ  رد  هدومن  نماث  نماض  ماما  هب  عرـضت  یگنـسرگ  تیاغ  زا  هدومن و  سنالا 
یم طاسب  يور  رب  یگنـس  دزادنا و  یم  یطاسب  یـشورف  هدروخ  ورب و  نابایخ  تسب  شیپ  هب  تیانع  يا  تفگ  وا  هب  هک  دـید  ار  اضر 

هدیرخ و ار  گنـس  هک  دهدب  وت  هب  ار  زاغ  هدراهچ  هک  میا  هتفگ  ار  تسب  شیپ  لاقب  ریم  ام  رخب و  وا  زا  زاغ  هدراهچ  هب  ار  وا  دراذـگ 
ماما ای  تفگ  درک  دنهاوخ  ریرز  ار  وت  هک  رب  ناتـسودنه  هب  هدروآ  نوریب  تسا  نایم  نآ  رد  یلعل  هناد  هدرک  یکاکح  يرب و  هناخ  هب 
لمع هب  دـندوب  هدومرف  ماما  هک  وحن  نامه  هدـمآ  لاح  هب  نوچ  میدرک  میلعت  ار  وت  ام  هک  دـندومرف  تسین  هرهب  یکاکح  زا  ارم  اضر 

مداـتفه هعقاو  .دومن  دوـع  ناریا  هب  لاـحلا  هق  رم  هدـیرخ  نآ  زا  ار  گنـس  نآ  هداد  يرایـسب  رز  ار  وا  دـنه  رد  هدرب و  دـنه  هب  مدروآ 
نیا نیگن  هک  دوب  یعدـم  یلیلق و  هب  تشاذـگ  ورگ  يرتـشگنا  یعاد  دزن  یـصخش  هک  دومن  لـقن  روکذـم  راـطع  نسحلاوبا  یجاـح 

صحفت دـنچ  ره  دوب  هداتفا  نیگن  ترایز  زا  غارف  زا  دـعب  متفر  اضر  ماما  ترـضح  تراـیز  هب  هدرک  تشگنا  رد  یعاد  تسا  ساـملا 
كرابم هضور  رد  نیگن  نیا  ما و  هدمآ  امـش  ترایز  هب  ماما  ای  هک  مدومن  هثاغتـسا  سپ  دـشن  ادـیپ  یهجو  چـیه  هب  یعمج  اب  میدومن 
هناتـسآ رد  ار  نیگن  یـسوب  هبتع  تقو  رد  هتـشگرب  سپ  یناسر  یعاد  هب  ار  نیگمن  هک  دیما  تسیمربم  درم  شبحاص  هدـشمگ و  امش 

مزاع مدوب و  هدیدرگرب  همظعم  هکم  زا  یعاد  هک  ینیح  رد  هک  دومن  لقن  روکذم  یجاح  ًاضیا  مکی  داتفه و  هعقاو  .متفای  هعـصرم  رد 
يوکس رب  ما  هنیس  هدیزغل  یعاد  ياپ  میتفا  هار  هب  متساوخ  یم  هک  دوب  يرحـس  رهم  لزنم  رد  مدوب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  ترایز  هب 

تدش عجو و  تیاهن  تفر و  نوردنا  هب  تسکش و  مه  رد  ما  هنیس  ياهناوختسا  هدروخ  اهقاطا 
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رد ارم  رفن  ود  هدرک  راب  تکالف  رازه  هب  يرحـس  میتی  دیدرگ  دـنب  هقالع  لخاد  هک  یبش  ات  هدومن  لاحلا  برطـضم  ار  ریقف  دومن  یم 
میدیـسر يدـنلب  هب  هک  باتفآ  عولط  ات  دـش  هدایز  نم  ملا  هداتفا  اـپ  راـهچ  زا  زاـب  بش  نآ  رد  دـندومن و  تظفاـحم  اـپ  راـهچ  يـالاب 

کی ات  داد  تسد  گرزب  یتقر  مدرک و  مالـس  ریقف  تسادـیپ  كراـبم  دـبنج  يدـنلب  نیا  زا  دـنتفگ  میدیـسر  اـجک  هب  هک  میدیـسرپ 
هیس میدروآ و  وت  هب  ار  وا  مالـس  ما و  هدیدرگرب  هدج  ترایز  زا  ما و  هدمآ  وت  ترایز  هب  ماما  ای  هک  مدرک  سامتلا  نآ  زا  دعب  تعاس 

تباجن تدایـس و  مود  داتفه و  هعقاو  .دش  فرطرب  درد  نآ  هعفد  مدش  غراف  يراز  هلان و  زا  نوچ  دنک  یم  درد  هتـسکش و  هار  رد  ما 
ءالضفلا هوسا  ماظعلا و  تاداسلا  هلالـس  زا  مدینـش  هک  درک  تیاور  مداخ  يوسوم  دمحم  دیـس  ریم  هاگتـسد  تالامک  تلیـضف و  هانپ 
یناهفصا یقت  داتسا  زا  مدینش  هک  درک  لقن  وا  هک  كرادم  بحاص  دمحم  دیس  موحرم  هداون  یلماع  يوسوملا  یضترم  دیـس  مارکلا 

دوب مدوخ  اب  دراک  نآ  مدومن و  راهطا  همئا  نماث  ترایز  هدارا  راثآ و  ضیف  راکرـس  هرومعم  خـبطم  تهج  متخاس  يدراک  رگد  راک 
زا هداتفا  یناوتان  رتسب  رب  یـضیرم  مدید  تارجح  زا  یکی  رد  مدمآ  دورف  ارـسناوراک  رد  تسناشاک و  کیدزن  هک  دابآ  ربگب  مدیـسر 
یب زا  مدش و  رامیب  ما و  هدیسر  اجنیا  هب  مراد  ناسارخ  هدارا  متـسین و  ناشیا  بهذم  هب  اما  مخلب  مدرم  تفگ  مدرک  لاوئـس  وا  نطوم 

يراتـسرپ هب  میقم و  ماقم  نآ  رد  هتفه  کی  هدرک  روصت  تاعاط  زا  ار  راوز  تمدخ  لد  هداس  یقت  دیماجنا  لوط  هب  مرازآ  يراتـسرپ 
عوجر شیم و  سابل  رد  تسیگرگ  نوعلم  نآ  هکنیا  زا  لفاغ  دومن  لاغتـشا  میلا  باذـع  قحتـسم  رفاـک  نطاـب  رد  نموم  رهاـظ  هب  نآ 

رد ار  نموم  نآ  ياپ  تسد و  راهچ  دومن  تصرف  زاهتنا  یبش  دـیناسر  مه  هب  توق  یقـش  نآ  هکنیا  ات  شیوخ  لصا  هب  دومن  دـهاوخ 
نوعلم نآ  هتفر و  تسد  زا  راک  دید  تسج  باوخ  زا  یقت  داتـسا  دوب  هدومن  شلتق  هدارا  هک  ینیح  رد  هتـسب  دوب  باوخ  رد  هک  یتقو 

نآ سکع  رگا  هک  دوب  يدراک  نآ  مشک و  یم  ار  وت  دراک  نیمه  هب  ار  وت  لاجلا  ما  هدمآ  گنت  هبوت  ياربت  ترثک  زا  هک  دـیوگ  یم 
نوچ ماین  زا  هراومه  يدـیرب و  ابید  زا  لد  مد  رد  يدیـسر  ضیرح  رطاخ  هب  رگا  شلایخ  یتشگ و  هزیر  هزیر  گنهن  يداـتفا  بآ  رد 

ماک رد  ناـبز  نوچ  هک  دـید  درآ  نوریب  فـالغ  زا  تساوخ  یقـش  نآ  هک  یتقو  رد  يدـمآ  نوریب  یناـسآ  هب  نیتسآ  زا  میرک  تسد 
ار لد  يور  اـعد  اذا  رطـضملا  بیجی  نما  هیآ  نومـضم  هب  نم  تلاـح  نآ  رد  دـیوگ  یقت  دـناب  یم  هـن  نوریب  هدـیبسچ و  مدرم  یعفا 

هتشاذگ دوخ  ناتسپ  ریز  هب  ار  دراک  نود  نوعلم  نآ  هک  مدید  مدوب  بانج  نآ  هب  لسوتم  مدرک و  اضر  هضور  دجسم  بارحم  يوسب 
دروآ نوریب  وا  فان  زا  رس  هدروخ  وا  هنیـس  رب  ماقتنا  غیت  گنرباف  ساملا  دراک  نآ  راب  کی  هب  هک  درادرب  فالغ  زا  هک  دنک  یم  روز 

اجب ار  لالجلاوذ  رکـش  لاح  نآ  رد  هنم  دـیوگ  یم  یقت  درپس  خزود  کلام  هب  ناـج  هتخیر  نیمز  رب  راـجیب  ناـعما  اـشحا و  مد  رد  و 
هرجح نآ  رد  یمد  دـیاش  هک  تسدرد  یعمـش  دـش  دراو  يزیزع  مدآ  هک  مدوب  ریحتم  دوخ  راـک  نداـشگ  رد  هتـسب  تسد  اـب  مدروآ 

کیدزن نوچ  تخانـش  ارم  يادص  صخـش  نآ  هداد  يور  همیظع  هزجعم  هک  سرتم  متفگ  دیـسرت  دید  ار  نوخ  نوچ  دـیامن  نکـسم 
نیا رد  هلاـجع  ار  كوـخ  نآ  شذـل  هدوـشگ  ارم  یفن  تسد  عـالطا  زا  دـعب  هدرک  تراـیز  هدارا  هک  دوـب  ما  هیاـسمه  درم  نـیا  دـمآ 

زا هک  یـسک  هتفرگ  رادارـس  ناوراک  زا  شوباپ  راد  یئوبای  نوعلم  نآ  هک  دش  صخـشم  شیتفت  زا  دعب  هتخادنا  اهگـس  شیپ  ینافاشن 
روکذم دراک  دشاب  هنـس 1304  هک  لاح  هب  ات  هدروآ  تادارم  هبعک  نآ  هب  هنهرب و  غیت  نوچ  خـسار  داقتعا  هب  هداد  دـندوب  هدایپ  راوز 

بحاص زا  مد  بحاص  رهب  هرهچ  وشم  غیت  نوچ  تسا  دوجوم  تسا  كانا  يزور  هرفـس  هک  ماـما  راکرـس  خـبطم  ناـخابط  تسد  رد 
مود داتفه و  هعقاو  .نکب  هشیدنا  راقفلاوذ 
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لقن و نیدمتعم  زا  هک  تلحر  زا  دعب  تازجعم  زا  هچنآ  هک  مدومن  ضرع  ترفغم  تیادـه  اپ  ارـس  هلاسر  نیا  عمج  تیادـب  رد  نوچ 
الم هانپ  تلیـضف  لقم  احلـص  زا  رفن  دنچ  دراد و  مامت  ترهـش  روباشین  یلاوح  رد  غاب  نتخوس  تیاکح  دـیامن و  یلق  هدومن  عامتـسا 

شکلد ماقم  راوگرزب  نآ  کنها  ماگنه  رد  هک  دوش  یم  هتـشون  نیارباـنب  دـنا  هدرک  لـقن  هریغ  يروباـشین و  زا  امنـشب  رفعج  دـمحم 
ورب و هک  دومرف  رما  ار  نابغاب  هدیـسر  یغات  ردب  دابنـس  بوص  هب  روباشین  هشوگ  زا  ارقف  اجلم  ابرغ و  نماض  زاین  بابرا  هلبق  زاجح و 

هـشوخ غاب  نیا  زا  ورب و  هک  دومرف  رما  ار  نابغاب  هدیـسر  یغاـب  رد  هب  دابانـس  بوص  هب  تیاـنع  اـب  رواـیب  يروگنا  هشوخ  غاـب  نیا  زا 
نوچ نابغاب  نک  هظحالم  ورب و  وت  هک  دندومرف  ترـضح  دـشاب  یمن  روگنا  ناتـسمز  لصف  رد  هک  درک  ضرع  نابغاب  روایب  يروگنا 
قفا زا  نیورپ  هشوخ  نوچ  كات  هشوخ  هدـیدرگ و  زبس  كات  هلـسلس  كاپ  نادزی  تمحر  باحـس  نآ  نمایمب  هک  دـید  تفر  غاـب  هب 

هک نکمم  مرب  رون  یب  هفیلخ  بیان  دزن  یتقو  نینچ  رد  رگا  هکنیا  روصت  هب  هدیـشوپ  ضیف  نیا  زا  مشچ  نامیا  یب  نابغاب  هدیمد  بیغ 
دتفیب تغاب  رد  یشتآ  دندومرف  راکبان  نآ  راکنا  زا  دعب  ترضح  دسر  یمن  مه  هب  روگنا  نم  غاب  رد  تفگ  دهد  نم  هب  يریطخ  غلبم 

قرب زا  شیاین  نید و  نمرخ  هکنیا  صخلم  هدیدرگ  رگخا  هشوخ  روآ  راب  باهـش  دم  نوچ  كات  هک  دید  رتخا  دب  نآ  هظحل  زا  دـعب 
تیوقت میس  داتفه و  هعقاو  .دیآ  یم  رد  رظن  هب  يرتسکاخ  لت  دوش و  یمن  زبس  نیمز  نآ  رد  یمخت  لاح  ات  تخوس و  لالجلاوذ  رهق 

لاحم رب  هک  متشاد  هفیظو  تارب  هنـس 1119  رد  ریقف  هک  دومن  لقن  تسا  راثآ  ضیف  راکرـس  همدخ  زا  یکی  هک  قداص  دمحم  راعش 
ضیرم لزنم  دنچ  تفاسم  یط  زا  دعب  میامن  دوخ  تشیعم  فرـص  هتفرگ  ار  دوخ  هفیظو  هک  مدش  هناور  دندوب و  هدومن  هلاوح  زیـشرت 

ماما ناتسآ  هب  یجتلم  تلاح  نآ  رد  سپ  مداد  گرم  رب  لد  هدومن  دوخ  تایح  زا  دیمغا  عطق  هک  دیسر  یئاج  هب  راک  مدش و  رامیب  و 
دایرف میامـش و  ناتـسآ  همدخ  زا  نم  ماما  ای  متفگ  هدـش  تسا  ماع  صاخ و  يافـشلا  راد  هک  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  سنالا  نجلا و 

تمارک نیرتمک  نیا  هب  یلجاـع  يافـش  هک  مراودـیما  تتمحر  هناـخ  افـش  زا  تبرغ  نیا  رد  مرادـن و  تسدـقم  باـنج  زج  هب  یـسر 
وش هناور  زیخرب و  هک  دندومرف  دومن  نم  هب  باطخ  دش و  رضاح  نم  دزن  هب  یـشوپ  زبس  یناوج  مدید  یـشوهیب  تلاح  نآ  رد  یئامرف 

زیخرب میوگ  یم  وت  هب  نم  تفگ  مرادـن  نتـساوخرب  تردـق  ناوج  يا  متفگ  دوش  یم  لـصاح  وت  ياعدـم  هک  پچ  تسد  تمـس  هب 
هجوتم نوچ  یئوگ  یم  نخـس  هک  اب  يراد و  لاح  هچ  هک  دندز  نم  هب  تسد  ریقف  ياقفر  تلاح  نآ  رد  يرادن  لاح  چـیه  هک  زیخرب 

هک متفگ  میاقفر  هب  نآ  زا  دعب  مدومنن و  هدهاشم  دوخ  رد  يرازآ  چیه  هتساوخ  رب  روفلا  یف  دش  بیاغ  مرظن  زا  ناوج  نآ  مدش  اقفر 
نیا دنتفگ  اقفر  میدش  هناور  دـندوب  هداد  ناشن  نم  هب  هک  یهار  نامه  هب  دنتـساوخ و  رب  هدومن  تعاطا  اقفر  میوش  هناور  ات  دـیزیخرب 
هتفرن هار  خسرف  کی  ردـق  هب  میدـش و  هناور  رمالا  رخآ  دومن  یئامنهار  هار  نیمه  هب  هداد  افـش  ارم  هک  سک  نآ  متفگ  نم  تسین  هار 

.مدومن تعجارم  هتفرگ  ار  دوخ  هاوخنت  هداد  ار  تارب  هتفر  دواد  زین  ریقف  سپ  دندیـسر  شا  هعبت  اـب  زیـشرت  رتنـالک  میدـید  هک  میدوب 
نیربتعم هلمج  زا  هقث و  درم  هک  مرتحم  مرح  شارف  باهولادبع  الم  راوطا  هدیدنـسپ  راعـش  يوقت  تیحالـص و  مراهچ  داتفه و  هعقاو 

ود ره  زا  هک  يزیربت  دمـصلادبع  یجاح  راثآ  قیفوت  هک  دومن  لقن  تسا  هرونم  هناتـسآ  رظان  وزج  بیان  هک  تسلاس  نیدـنچ  تسا و 
هبتع هب  روکذم  یجاح  بش  فصن  هب  بیرق  دوب  مود  کیشک  هنس 1114  بجرملا  بجر  رهش  مهدزناپ  هعمج  بش  دوب  یمعا  مشچ 
بلط دوب و  هتفرگ  ار  كرابم  حیرض  هدومن  رایسب  هیرگ  يراز و  عرضت و  ترایز  زا  دعب  هدش  فرشم  ع )  ) اضر ماما  ترضح  یـسوب 

ياهمشچ هتفای و  افش  وا  مشچ  ود  ره  میدید  میدرک و  هظحالم  نوچ  متفای و  افش  هک  دز  دایرف  هاگان  هک  دومن  یم  رورـس  نآ  زا  افش 
هلایپ ود  لثم  وا 
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علخم راثآ  ضیف  راکرس  زا  ار  وا  دندز و  هنایداش  هراقن  هتفر  فیرش  عرش  یلاها  دزن  توبث  زا  دعب  دوب و  هدیدرگ  نیگنر  رایـسب  نوخ 
هنس 1114 هجحلا  يذ  هام  رد  هک  هدومن  لن  روکذم  باهولادبع  الم  راعـش  يوقت  تیحالـص و  اضیا  مجنپ  داتفه و  هعقاو  دندینادرگ 

توبث هب  داد و  افش  ار  وا  ترضح  هک  دوب  هدیباوخ  وا  الط  برد  نوریب  رد  هسدقم  هناتـسآ  رد  حبـص  هب  کیدزن  ینیرحب  یلع  یجاح 
يوقت تیحالـص و  ًاضیا  مشـش  داتفه و  هعقاو  .دـندینادرگ  علخم  ار  وا  راثآ  ضیف  راکرـس  زا  دـندز و  هنایداش  هراقن  دیـسر و  یعرش 

اپ ود  ره  زا  هک  دابآروز  مدرم  زا  هفیعض  هنس 1116  رفظملا  رفص  رهش  متـسیب  خیرات  هب  هک  هدومن  لقن  روکذم  باهولادبعالم  راعش 
تـسا عقاو  كرابم  تشپ  سپ  رد  هک  يدالوف  هرجنپ  کیدزن  هب  هک  نیمه  هدروآ  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تراـیز  هب  ار  وا  دوب  لـش 

وا دندز و  هنایداش  هراقن  دیسر  یعرش  توبث  هب  دش و  فرـشم  ترایز  هب  دوخ  ياپ  هب  تساوخرب  هداد  افـش  ار  وا  ترـضح  دندیناسر 
نس رد  تشاد  يرـسپ  مان  یلعمالغ  هک  دیوگ  یم  باهولادبع  الم  رتاعـش  تیحالـص  ًاضیا  متفه  داتفه و  هعقاو  .دندینادرگ  علخم  ار 

بنج رد  ع )  ) اضر ماما  هب  بوسنم  دجسم  رد  هنس 1116  لوالا  عیبر  رهـش  خیرات  هب  تیلوفط  مایا  زا  دوب  لش  رمک  زا  یگلاس  هدزناپ 
داد افـش  ار  وا  اـضر  ماـما  ترـضح  هتخادـنا  ناـکم  نآ  رد  ار  وا  هتفه  کـی  هب  بـیرق  هدروآ  ار  وا  تـسا  عـقاو  كراـبم  هاـگ  لـسغ 

متـشه داتفه و  هعقاو  .دندینادرگ  علخم  ار  وا  دندز و  هنایداش  هراقن  دیـسر و  یعرـش  توبث  هب  هدـش  فرـشم  ترایز  هب  تساوخرب و 
یگلاس هد  نس  رد  دوب و  انیبان  مشچ  ود  ره  هک ا  یسبط  عیفش  دمحم  هیبص  مان  اسنلا  ریخ  هک  دومن  لقن  روکذم  باهولادبع  الم  ًاضیا 

هک هدش  فرشم  ناجلا  سنالا و  ماما  ترضح  ترایز  زا  دعب  راهچ  تسیب و  دص و  رازه و  كرابملا  ناضمر  رهش  مهن  خیرات  هب  دوب 
.هدـینادرگ علخم  راثآ  ضیف  راکرـس  زا  ار  وا  دـندز و  هنایداش  هراقن  دیـسر و  یعرـش  توبث  هب  تفای و  افـش  هدوب  انیبان  نیا  زا  لبق  وا 

موحرم هیبص  هک  نم  هدلاو  هک  دومن  لقن  يدهم  دـمحم  الم  موحرم  دـلو  نیـسح  اقآ  هانپ  تدافا  تلیـضف و  هکنآ  مهن  داتفه و  هعقاو 
اضرلا یسوم  نب  یلع  نماث  ماما  ترایز  هب  یصخش  هک  دومن  لقن  تیحالـص  فرـش و  تیاهن  رد  تسا و  سردم  لضاف  دمحم  خیش 

زا كاخ  يردق  تعجارم  تقو  رد  هک  یمعا  نآ  دوب  هدومن  سامتلا  وا  زا  ودازردام  یمعا  دوب  یـصخش  لزانم  زا  یکی  رد  دـمآ  یم 
كاـخ هک  دوب  هدومن  شوـمارف  صخـش  نآ  دـبای و  افـش  نم  مشچ  تبرت  نآ  تکرب  هب  دـیاش  رواـیب  نم  يارب  زا  هسدـقم  هضور  نآ 

درم نآ  دوب  هدـش  یجرخ  یب  رایـسب  دیـسر و  شرطاخ  هب  یمعا  صخـش  نآ  زا  دیـسر  لزنم  هب  زاـب  تعجارم  تقو  رد  ًاـقافتا  درادرب 
نآ يارب  هتـشادرب  لزنم  نامه  زا  كاخ  يردق  درم  نآ  دومن  كاخ  بلط  دمآ و  درم  نآ  دزن  هدمآ  صخـش  نآ  هک  دش  علطم  یمعا 
وا هب  يرایـسب  هیده  هلـص و  دـش و  قاچ  انیب و  بش  نامه  رد  دیـشک  دوخ  ياهمـشچ  رب  صلاخ  تین  يور  زا  یمعا  نآ  دروآ  یمعا 

تسیا هقث  درم  هک  هیوضر  هضور  مداخ  یناهفصا  یلعتـسم  یجاح  راعـش  يوقت  تیحالـص و  مداتـشه  هعقاو  .دومن  هناور  ار  وا  داد و 
بقانم و درک و  یم  هظعوم  ناهغـصا  نکاس  يراوزبس  یحول  ریم  يزور  ات  دوب  صوربم  خاـبط و  يدرم  ناهفـصا  رد  هک  هدومن  لـقن 

یکی رد  هار  ضرع  رد  دنا  هدروآ  فیرـشت  ورم  هب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هک  یتقو  رد  تفگ  هکنیا  ات  درک  یم  لقن  ار  همئا  لیاضف 
بآ زا  رپ  ار  یـساط  مامح  هب  بانج  نآ  ندش  لخاد  تقو  رد  دوب  اجنآ  رد  مه  یـصوربم  درم  دندوب و  هدـش  یمامح  دراو  لزانم  زا 

هک دوب  هدید  دوب  هتدرک  هظحالم  نوچ  دندوب  هتخیر  وا  رس  رب  هدرک و  رپ  یبآ  ساط  راوگرزب  نآ  دوب  هتخیر  رورس  نآ  ياپ  هب  هدرک 
ياپ هب  تسا  ع )  ) اضر ماما  ترضح  هک  دندوب  هتفگ  تسیک  درم  نیا  هک  دوب  هدیسرپ  هدش  بلس  هعفد  هیلکلاب  نآ  زا  رازآ  نآ 
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زا دـعب  خابط  درم  نآ  تقو  نآ  رد  دوب  هدروآ  ياج  هب  ار  یهلا  رکـش  دوب و  هدیـسوب  ار  بانجیلاع  نا  ياپ  دوب و  هداتفا  ترـضح  نآ 
بلط مامت  يراز  هیرگ و  هب  هدرک  سدـقم  دهـشم  هب  ور  هدرک  بآ  رپ  ار  ساـط  هتفر و  ناهفـصا  ياـهمامح  زا  یکی  هب  لـقن  ندـینش 

یهدب و افش  زین  ارم  يداد  افش  ار  درم  نآ  رازآ  هک  نانچمه  هک  دوش  هچ  دیوگ  یم  دنک و  یم  ترضح  نآ  زا  دوخ  رازآ  ياقـشتسا 
عمجم نامه  هب  مد  ناـمه  دوب  هدـش  فرط  رب  باـنجیلاع  نآ  تکرب  هب  وا  رازآ  هعفد  دوب  هتخیر  تین  نآ  هب  دوخ  رـس  رب  ار  ربا  ساـط 

همه دـش  فرط  رب  مرازآ  ترـضح  نآ  تکرب  زا  مدرک  نینچ  متفر و  ماـمح  هب  هدینـش  ار  لـقن  نیا  نم  هک  دوب  هتفگ  مدرم  هب  هدـمآ 
فلؤم .دندروآ  ياجب  ار  یهلا  رکـش  یگمه  هدش  فرط  رب  هیلکلاب  وا  رازآ  دـندرک  هظحالم  دـندوب  هدـید  صوربم  ار  وا  هک  یمدرم 
یجاح ًاضیا  مداتشه  هعقاو  .دوب  هدش  عقاو  دادغب  رد  تیفیک  نآ  هک  یتوافت  كدنا  هب  میدومن  لقن  ار  هزجعم  نیا  قباس  رد  هک  دیوگ 

ود هدـمآ  نم  هناـخ  هب  دزد  یبـش  هنـس 1134  رد  مدومن  ینکـس  سدـقم  دهـشم  رد  مدـمآ و  ناهفـصا  زا  نم  هک  دومن  لقن  روکذـم 
يرایـسب بارطـضا  لافطا  مدـید و  ار  ارجام  نآ  مدـش و  رادـیب  حبـص  نوچ  درب و  دوب  اجنآ  رد  هک  نم  فرعی  ام  توخر و  قودـنص 

ماما ای  هک  مدومن  ضرع  هدومن  يراز  عرضت و  هدمآ  ع )  ) اضر ماما  ترضح  هناتسآ  هب  مدرک و  ار  حبـص  زامن  متخاس و  وضو  دندرک 
مدوب هناتسآ  رد  مدومن و  هثاغتسا  ررکم  ماوت و  بانج  هب  لسوتم  مهاوخ و  یم  امـش  زا  ار  دوخ  لام  ما و  هدرنوآ  امـش  ناتـسآ  هب  هانپ 
تیفیک هدروآ و  ياجب  ار  ادخ  رکش  مدید  هناخ  رد  ار  دوخ  لاوما  هدمآ  نوریب  دش  ادیپ  وت  لام  ایب  هک  دمآ  نم  ناشیوخ  زا  یکی  هک 

مامح نورد  هب  دونـش  یم  یئادص  هتـشذگ  اجنآ  زا  یـصخش  تسیا  هبارخ  مامح  یکیدزن  نیا  ردا  دنتفگ  مدیـسرپ  ار  نآ  ندش  ادـیپ 
دنز یم  ادص  ار  یعمج  تسیدزد  لام  هک  دوب  هتسناد  دنک  یم  ناهنپ  يزیچ  هدنک  ار  نیمز  تسا و  اجمنآ  یصخش  هک  دنیب  یم  هتفر 

ددجم دنروآ  یم  هسبخ  هب  هتفرگ  ار  لام  دنوش و  یم  ربخ  امش  ياهمدآ  تقو  نیا  رد  هک  دیامن  یم  رارف  دزد  هتفرگ  ار  لام  دنیآ  یم 
مداخ و دمحم  نیدلاردب  ازریم  هاگتسد  تالامک  تلیضف و  هانپ  تباجن  تدایس و  مکی  داتشه و  هعقاو  .دنروآ  یم  اجب  ار  یهلا  رکشا 

هموش هیکبز  وا  هک  یتقو  رد  هک  درک  لقن  نم  يارب  تسیا  هقث  حـلاص  لـضاف  درم  هک  يروباـشین  میهاربا  ازریم  موحرم  دـلو  سردـم 
ینعا سنالا  نجلا و  ناطلـس  كرابم  دبنگ  قوط  رـس  دندرک و  تراغ  ار  سدـقم  دهـشم  هنکـس  لاوما  دـنتفرگ و  ار  سدـقم  دهـشم 

دیسر و یم  مه  هب  ابو  نوعاط و  رازآ  رهش  نآ  رد  دنتشاد  یم  هاگن  دندرب و  یم  هک  يرهش  ره  هب  دندرب و  ار  ع )  ) اضر ماما  ترـضح 
دص رازه و  هنس  لاوش  هام  رد  مود  داتشه و  هعقاو  .دندرک  بصن  دوخ  ياج  رد  دندروآ و  ار  كرابم  قوط  رس  دبال  دنتسناد  ار  ببس 

هدومن و هرصاحم  ار  هعلق  هام  ود  هدمآ  سدقم  دهشم  هعلق  ریخست  مزع  هب  تاره  هدلب  زا  يرایسب  رکشل  اب  ناغفا  دمحم  راهچ  یس و  و 
یتبرت دوعسم  نیدلا  لالج  دلو  یفص  دمحم  هکنیا  هلمج  نآ  زا  دیدرگ  رهاظ  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  زا  رایـسب  تازجعم 

ریسا هک  دوب  هام  ود  بیرق  هک  ماج  تاهد  زا  تسیهد  هک  رگنل  مدرم  یماج  یـشخب  دلو  شخب  ادخ  دوب و  اهنآ  ریـسا  زور  تسیب  هک 
دندش رهش  لخاد  ناغون  هزاورد  زا  هتخیرگ  هجحلا  يذ  رهش  مهدزناپ  زور  رد  دوب 

یشنم هناخ  هب  ار  ردنلق  درم  میدوب و  دوب  دمحم  یـشنم  هک  یفاخ  نیعم  ازریم  شیپ  رد  ود  رهام  هک  دندومن  لقن  ریقح  يارب  ود  ره  و 
باوخ رد  ار  اضر  ماـما  ترـضح  بش  تفگ  دندیـسرپ  وا  زا  ار  ببـس  دوب  هدـش  لـجنک  دوب و  هتخوس  وا  تسد  ود  ره  هک  دـندروآ 

ياهتسد هب  شتآ  هک  مدید  باوخ  رد  دهاوخ و  یم  هچ  دورب  دزیخرب و  رهـش  رود  زا  هک  وگب  دمحم  هب  هک  دندومرف  نم  هب  هک  مدید 
تخوس یم  داتفا و  نم 
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تقو رد  هکنآ  میـس  داتـشه و  هعقاو  .دینیب  یم  هک  هدش  لجنک  وحن  نیا  هب  هتخوسب و  نم  ياهتـسد  هک  مدـید  مدـش  رادـیب  فوخ  زا 
يارب هسدقم  هناتسآ  کیشک  رـس  بیان  سردم و  ياضر  دمحم  الم  یمالع  راوطا  هدوتـس  بام  لیاضف  ترـضح  هروکذم  هرـصاحم 

هک دنتفگ  یم  هدش  رهطم  دبنگ  هجوتم  يریثک  عمج  هک  مدید  میدوب  لوغـشم  هاگدـیع  هزاورد  تظفاحم  هب  یبش  هک  دومن  لقن  ریقح 
یم كرابم  دبنگ  رب  يرایـسب  رون  مد  ره  تسقدص  قح و  هک  مدید  مدومن  هدـهاشم  هدـش  هجوتم  نیرتمک  نیا  نوچ  هدـش  ناراب  رون 
اریز هرونم  هبق  ناراب  رون  زا  دیامنن  داعبتـسا  یـسک  هک  دیوگ  فلؤم  .مدید  مدش و  فرـشم  وا  ترایز  هب  هک  هنملا  هللا و  دـمحب  دزیر 

ءامـسلا یلا  دعـصی  جوف  لزین و  جوف  ثیدح  هک  روسنلا  موی  عفاش  نآ  هکرابم  هبق  زا  هک  مدومن  هدهاشم  راسکاخ  نیا  نیعلا  يارب  هک 
سمـش نآ  هجرد  شرع  هبق  زا  هک  دوب  لزان  عطاس و  رون  تاقارـشا  تاعمل و  تسا  وا  حیادم  نیرت  تسپ  زا  روصلا  یف  خفنی  موی  یلا 

تاومـسلا و رون  هللا  قادـصم  هب  رهطم  دـبنگ  نآ  تاقارـشا  تاـعمل و  روط و  هوک  انیـس و  هنیـس  نوچ  ایـض  روـن و  زورب  زا  سومـشلا 
هکرابم هرجـش  نم  دـقوی  يرد  بکوک  قادـصم  هب  رون  تاعمل  دوب و  رون  یلع  رون  نآ  يالط  ياهتـشخ  رون و  يایرد  نوچ  ضرـالا 

نآ ندید  بات  رانک  هراظن  مشچ  هک  دوب  هدومن  ایض  اب  نشور و  نانچ  ار  ناکما  ملاع  ءیـضی  اهتیز  داکی  هیبرغ  هیقرـش و ال  هنوتیز ال 
دوبن

روط نازورف ز  تسا  یلجت  رون  دودز ***  نایامن  تسا  یسوم  هجنپ 

نیا تسا  اضیب  هضیب  هنطنط  نیا ***  تیسا  انیس  هنیس  بکوک 

تسا نشور  نیا  زا  هک  نیب  رجش  رون  تسا ***  نمیا  هلحرم  رجش  نیا 

تسا اپب  قح  نیا  زا  تیقح  يوعد  تساور ***  قحلا  انا  هک  قحلا  رجش  نیز 

تفر اطخ  مکلک  زا  ین  ین  ملقلا ***  وهس  دش  هیبشت  نیا  ین  ین 

مقر نیا 

دجا وا  سبقب  اهنم  مکیتا  یلعلا  ران  تسنا  ینا  اوثکما  هلهال  لاقفا  راـن  يارذا  قادـصم  هب  ار  یـسوم  ترـضح  رگا  نمیا  يداو  هرجش 
صلخ نایعیـش  زا  هک  نیبرقم  هکئالم  يامیـس  رون  یلجت  نکیل  دـیناسر  دادـس  توبن و  داـشرا و  تیادـه و  ماـقمب  يدـه  راـنلا  یلع 

رظنا ینرا  بر  لاوس  ع )  ) یسوم ترضح  هک  یتقو  رد  دننکاس  یهلا  تمظع  شرع  تاباجح  رد  دنشاب و  یم  هرونم  هبق  نیا  بحاص 
ار ضرالا  هجو  عیمج  رون  نآ  عاعش  هک  دومن  یلجت  نانچ  روط  هوک  رد  باجح  رازه  داتفه  بقع  زا  ینزوس  هترادقم  هب  دومن  کیلا 
ار ینونجم  ره  ناوج  زیرب  تشهب  هچ  نیمز  هحفص  دش  عرصم  هدومن  ءایـض  هب  ار  تاتابن  نداعم و  راجـشا و  ضرا و  هوک و  نشور و 
هراپ و هراپ  رون  نآ  یلجت  عاعـش  زا  دوب  نآ  رب  یـسوم  هک  یهوک  نآ  لطب و  ار  یتسرپ  تب  بت و  ره  افـشا و  ار  یـضیرم  ره  لقع و 
رب هداتفا  شوهدـم  زور  هس  ات  یـسوم  ترـضح  كاله و  هتخوس و  رون  نآ  یلجت  زا  لیئارـسا  ینب  ناگرزب  زا  رفن  داتفه  دـش و  راـبغ 

دومن هریخ  ار  اهمـشچ  هچ  رگا  یـسوم  هجنپ  رون  يرآ  دـیدرگ  ادـیوه  نآ  زا  اقعـص  یـسوم  رخ  اکد و  هلعج  هیآ  دافم  دوب و  كاـخ 
نشور و نآ  تیفیک  ریـس  راـبخا و  بتک  رد  هچناـنچ  هدومن  رون  رپ  ءایـض و  هب  ار  ملاـع  راـت  بش  رد  رورـس  نیا  یناروـن  هجنپ  نکیل 

راونا ایـض و  رایـس و  تباوث و  رون  هک  تسا  نهربم  بلطم  نیا  هنقتم  لـئالد  هب  ار  موجن  تئیه و  لـها  هک  دـنامن  یفخم  تسا  نهربم 
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نآ زا  ناکما  ملاع  هک  تسا  بات  ملاع  دیـشروخ  مظعا  رین  رون  زا  نودتهی  مه  مجنلاب  وا  قادـصم  هب  ناشیا  هب  قیالخ  داشرا  ناشیا و 
رگا يرآ  هطـساو  نیدـنچ  هب  تسا  هرونم  هبق  نیا  بحاـص  دـج  رونا  رون  زا  هجیتـن  یعرف و  مظعا  رین  رون  تسا و  روـن  رپ  ءایـض و  اـب 
اجک زا  دیاسن  نآ  يالط  ياهتـشخ  رب  ههبج  ممدـیامنن و  هرونم  هبق  نیا  زا  عولط  ره  تقو  رد  ایـض  رون و  بسک  بات  ملاع  دیـشروخ 

هدراهچ بش  هام  درآ و  قداص  دوخ  قح  رد  ار  اهبر  رونب  ضرالا  تقرـشا  دافم و  هتخاس  رونم  دوخ  رون  هب  ار  ناکما  ملاع  هک  دـناوت 
دناوت یم  هنوگچ  هتخاس  ماع  صاخ  يامن  تشگنا  ار  دوخ  ناوتان  لاله  نوچ  هرونم  هبق  نیا  هب  هجوت  نودب 

187 ص :

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 231 

http://www.ghaemiyeh.com


زور شا  هرونم  هبقر  دبا و  راگرپ و  رایس  تباوق و  زا  بکاوک  عیمج  رمق و  سمش و  يرادناس  را  رون  رمقلاو  ماقم  هب  ار  دوخ  هک  دوب 
مظن .دنیامن  یم  رون  ایض و  بسک  هتسویپ  سومشلا  سمش  نآ  صلخ  نیرئاز  تاقارشا  تاعمل و  زا  دنفاوط و  رد  بش  و 

رازه نیدنچ  ناتسآ  نیا  رد  تسه  راذگ ***  دوخ  کی  کلف  هن  رد  دنک  رگ 

هوک رازه  هک  راونالا  رون  ناراونا  هعشا  زا  بای و  فرـش  نیمتـشه  ماما  ترایز  هب  هک  نیبرقم  هکئالم  نیلـسرم و  ایبنا و  راونا  هک  اریز 
ملاع نادیقم  نایکاخ و  هب  رهاظ  ماقم  رد  یضیف  ناشیا  زا  یهاگ  هاگ  دندرگ  بایماک  ایض و  اب  هک  دنرون  رپ  نآ  زا  انیس  هنیـس  روط و 

یف هاکشملا  نحن  ثیدح  دافم  هب  ار  هرونم  هبق  نیا  راونا  هدید و  ار  هنجلا  ضایر  نم  هضور  هللا  یه و  رهاظ  مشچ  هب  هدیـسر  رـصانع 
نکیلو دراد  وترپ  دارـس  توربج و  لها  تاقارـشا  رون و  نیا  هشیمه  نطاب  ملاع  رد  هچ  رگا  دیامن  یم  هولج  ناشیا  رظن  رد  حابـصملا 

يرآ دراد  ار  دیـشروخ  تاعملا  بات  اجک  شافخ  هدید  نیکلو  تسین  ماقم  نیا  ار  سفن  تملظ و  تعیبط و  ملاع  نادـیقم  نایکاخ و 
حابـصملا یف  هاکـشملا  نحن  ثیدح  اشگب و  ار  شوگ  مشچ و  لیئربج و  ددرگ  شوهدم  دبا  ات  لیلج ***  رف  نآ  دیاشگب  را  دمحا 

هللا يدـهی  مومع  لخاد  يدرگ و  رونم  رادـقم  کلف  هبقنی  رامونالا  رون  هب  هتـسویپ  ات  امن  عامتـسا  ارادـم  شرع  هبق  نیا  بجاـص  زا  ار 
تناج لدـب و  قح  رهم  رون  رگ  يوش  رب  هار  جـک  یـشابن  ور  هار  ات  يوش  ربخ  بحاص  هک  شوگب  ربخیب  يا  مظن  یلا  ءاـشی  نم  هرونل 

يونـش و یم  هتـسوی  ار  هشرع  یف  هللا  راز  نمک  ناک  هلیل  هدـنع  كاب  وا  هراز  نم  ثیدـح  يوش و  رتبوخ  کلف  باتفآ  زک  هللااب  دـتفوا 
یف هاکشملا  هاکشملا و  هللا  باتک  یف  انلثم  هک  هبق  نیا  بحاص  زا  ار  نآ  ریـسفت  یناوخیم و  ًامئاد  ار  ضرالا  تاومـسلا و  رون  هللا  هیآ 

ضایر نم  هضور  لخاد  یشاب و  هشرع  یف  هللا  راز  نمک  ناک  یهاوخ  یم  لاح  نیا  دوجو  اب  یبای و  یمن  ار  هاکـشملا  نحنف  لیدنقلا 
نآ زا  سابتقا  دـنیامن و  یم  هدـهاشم  ار  یهلا  تاضویف  راونا و  نطاب  رهاظ و  مشچ  هب  راونـالا  رون  نیا  صلخ  ناریاز  یلب  يوش  هنجلا 
زا هک  یثیدـح  نآ  هدیـسرن  تشوه  شوگ  هب  رگم  دـنراد  روسم  ار  دوخ  بلق  روـن و  رپ  نآ  زا  ار  نطاـب  رهاـظ و  هدـید  هدوـمن  راوـنا 
یم هولج  نیمز  لها  رظن  هب  اهبـش  رد  هدنـشخرد  بکاوک  هچنانچ  هک  هادومن  تیاور  راـبخا  نویع  رد  رادـقم  شرع  هبق  نیا  بحاـص 

تاومـس نآ  تاربدم  زین  نینمؤم  ياهب  قارـشا و  ءایـض و  رون و  زا  دـنراد  بجعت  كاخ  هطخ  نانکاس  ناشیا  ایـض  رون و  زا  دـیامن و 
تکرح رتخا  رد  هن  مظن  يرا  ضرالا  لهال  ءامسلا  موجن  یئیضت  امک  ءامسلا  لهال  مه  راونا  ییضت  نیمز و  رد  دنراد  ریحت  بجعت و 

نوچ مناشیا  تروص  رون  نیدجتهتم و  يامیس  هک  یئاج  زیزع  يا  دنچ  ینانیشن  كاخ  نیمز  هب  يدوبن  رگ  نوکس  بطق  رد  هن  دوب و 
رونم ار  نیمز  لـها  نیمتـشه  ماـما  مدـقم  شرع  هبق  رون  هک  يراد  بجعت  دـیامن  نشور  عمـال و  ار  هار  لاـس  رازه  هدراـهچ  بش  هاـم 

تالالد هب  شدـقرم  ءوض  نآ  هنمیم  دـبنج ز  هک  ربا  هوک  هوک  نیو  هرـسیم  هدنـشخرد  هک  روخ  هعمل  هعمل  نیا  لیق  اـم  معن  هتخاـس و 
دهـشم هعلق  دودرم  دـمحم  هک  يدـنب  هعلق  تاقوا  ناـمه  رد  ًاـضیا  مراـهچ  داتـشه و  هعقاو  هعطاـق  نیهارب  هب  شتبرت  درک  نا  هرهاـب و 
هزاورد نیبام  زا  یکی  ناغون و  هزاورد  تمس  زا  یکی  دندروآ  شرویرهش  تمس  ود  زا  اهبش  زا  یبش  دوب  هدومن  هرـصاحم  ار  سدقم 

ار ياهنابدرن  دناشن و  شیپ  ار  اهنآ  جیل  داب  گنفت و  هلولگ  برض  هب  هدش  راد  ربخ  دوز  ناغون  ناورد  تمس  مدرم  بارس و  درجتسد 
هانپ یلاک  نوچ  بارـس  درجتـسد و  هزاورد  تمـس  جرب  جوف  مدرم  دنتخیرگ و  هتخادـنا  هار  نایم  رد  دـندوب  هدروآ  هارمه  هتخاس  هک 

هب دـندوب و  هتـشاذگ  هعلق  راوید  هب  ار  نابدرن  هدـش  یجاح  ریـش  لخاد  دـندوب  هتـشذگ  قدـنخ  زا  هنغافا  دـندش و  راد  ربخ  رترید  دوب 
رایسب گنفت  ریت و  دنوش و  رهش  لخاد  هک  دندوب  هدیسر  نیا  هب  کیدزن  هدمآ  نابدرن  يالاب 
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رهـش هب  هتخیرگ  هک  ارـسا  یعمج  دـندومن و  رارف  رخآ  دـندومن  لوتقم  ار  هراپ  حورجم و  ار  یعمج  دـندوب و  هتخادـنا  اهنآ  بناج  هب 
میدید ار  برع  رفن  دنچ  هزاورد  رد  هک  دنتفگ  یم  دندوب  هداش  حورجم  دـندوب و  هارمه  هک  هنغافا  تعامج  هک  دـندرک  لقن  دـندمآ 

تعنامم دنتخاس و  یم  حورجم  ار  اهام  دندرک و  یم  هلمح  ام  رب  دنتشاد و  تسد  رد  ینیز  ربت  یکی  ریـشمش و  یکی  هزین و  یکی  هک 
زا ناغفا  دمحم  هک  یبش  نامه  رد  ًاضیا  مجنپ  داتشه و  هعقاو  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترـضح  زاجعا  هب  دندومن  یم  رهـش  لوخد  زا 
هک ناهفـصا  نکاـس  مدرم  زا  یچبوت  برع  یلع  یجاـح  دـلو  يدـهم  دـمحم  دوب  هدروآ  شروـی  درجتـسد  بارـس و  هزاورد  نیب  اـم 

لوغـشم نم  دوبن و  اجنآ  یکروبنز  دوب و  جرب  نآ  رد  كروبنز  هضبق  کی  هچبوت و  هضبق  کی  هک  درک  لقن  دوب  جرب  نامه  نیچبوت 
یلاخ ار  هچبوت  کی  نم  ات  هک  يوحن  هب  دش  یم  یلاخ  دش و  یم  رپ  دوخ  هب  دوخ  كروبنز  هک  مدید  یم  مدوب و  هچبوت  نتخادـنا  هب 
یـسک هکنآ  نودب  ع )  ) اضر ماما  ترـضحع  زاجعا  هب  دش  یم  یلاخ  رپ و  هبترم  نیدنچ  كروبنز  متخادنا  یم  مدرک و  یم  رپ  هدرک 
يارب برع  یلع  یجاح  دلو  یچبوت  يدهم  دمحم  شروی  بش  نامه  رد  ًاضیا  مشش  داتـشه و  هعقاو  .دزادنیب  دنک و  رپ  دشاب و  اجنآ 
يالاب رب  ار  پوت  دـیامن و  نم  کمک  هک  دوبن  مه  یـسک  دانتفا و  هدارغ  يالاب  زا  بوت  متخادـنا  هک  بوت  نیدـنچ  هک  درک  لـقن  نم 

هلمج زا  نیا  هک  دـش  نیقی  هداتـسیا  هدارع  يالاب  رب  هدومن و  تکرح  دوخ  هب  دوخ  پوت  هک  مدـید  هاگان  مدوب  ناریح  دراذـگب  هدارع 
لوا شروی  رد  نوچ  دوب و  هدمآ  ناغفا  دمحم  هک  يدنب  هعلق  تاقوا  نامه  رد  ًاضیا  متفه  داتشه و  هعقاو  .دوب  ترـضح  نآ  تازجعم 
دوخ رکشل  ياهدرگ  رـس  دومن  شروی  هدارا  زاب  رگید  زور  دنچ  زا  دعب  دنتـشگ  رب  دوصقم  لین  یب  لوذخم  سویام و  هتخاسن  يراک 

دنتـشاد شروی  هدازا  وما  یلعریم  هزاورد  ناغون و  هزاورد  نیباـم  زا  یبش  هتخاـس  يرایـسب  ياـهنابدرن  هدومن و  دـیعو  دـیدهت و  ار و 
دنرادرب و ار  اهنابدرن  هک  دندرک  یعس  دنچ  ره  وا  مدرم  دوب و  نیگنس  رایسب  رت و  اهنابدرن  بوچ  نوچ  هک  دندرک  لقن  هدمآ  هتخیرگ 

زاجعا هب  دندروآ  هک  ار  يردق  دنرایب  هک  دنتسب  يرطاق  رب  ار  نابدرن  ره  دندروآ و  يرایسب  رطاق  رمالا  رخا  تشادرب  دنتسناوتن  دنرایب 
ار اهنابدرن  هک  دید  دوب  هدش  راوس  دوخ  نوعلم  نآ  دندماین و  شیپ  هتسکش  ار  یضعب  دنتخادنا  ار  اهنابدرن  هدرک  مر  اهرطاق  ترـضح 
زا دـنزادنا  یم  گنفت  دـنرادیب و  اهجرب  مدرم  هک  دـندید  دـندوب  هدرک  قافتا  وا  هب  هک  یتومی  هکت و  دنتـسکش و  هتخادـنا و  اهرطاق 
ام دنرادیب و  اهنیا  هک  دندوب  هتفگ  باوج  رد  دوب و  هدرکن  هدیاف  دوب  هدومن  عنم  رج و  زا  ار  اهنآ  دمحم  دـنچ  ره  دنتـشگرب  اج  نامه 
هک دندرک  اهرتش  راب  ار  اهکروبنز  هک  درک  لقن  يریسا  یناث  شروی  بش  نامه  رد  اضیا  متشه  داتشه و  هعقاو  .دننز  یم  گنفت  هب  ار 

دندمآ و یمن  هعلق  تمـس  هب  دندز  یم  ار  اهرتش  دنچ  ره  دندیـسر  هعلق  کیدزن  هب  هک  نیمه  دنزادنیب  هعلق  مدرم  رب  دنروایب و  هارمه 
رابج يدـنب  هعلق  تاقوا  نامه  رد  ًاضیا  مهن  داتـشه و  هعقاو  .ترـضح  نآ  زاجعا  هب  دـنتفر  ارحـص  تمـس  هب  هتـشگرب  اهرتش  یگمه 

یم هعلق  هظحالم  رهش  نوریب  زا  هک  درک  لقن  نم  يارب  زا  دندوب  هداتسرف  رهـش  نوریب  یلوا  رقب  ار  ولجنک  یـشاب  زوی  کی  هب  يدورو 
هدوتـس باـنج  مدون  هعقاو  .ترـضح  نآ  زاـجعا  هب  تسا  رتدـنلب  تسه  هچنآ  ربارب  هس  هعلق  راوـید  هک  دوـمن  یم  نینچ  رظن  هب  مدرک 

رد نم  هک  درک  لقن  رارـسا  زا  یـصخش  هک  درک  لقن  یـشاب  مداخ  سردم و  نیـسح  اقآ  یماهف  یمالع  هانپ  تدافا  تلیـضف و  بادآ 
ع)  ) اضر ماما  كرابم  دبنگ  رهـش و  بناج  هب  گنفت  دـیرادرب و  هرـصاحم  زا  تسد  هک  دـنتفگ  یم  یعمج  مدوب  دـمحم  نشوق  نایم 

نامه رد  دـیآ  رب  نم  زا  هک  دـیآ  رب  راک  ردـق  نامه  اضر  دیـس  زا  هک  دوب  هتفگ  نیعالم  نآ  زا  یـصخش  تسین  بوخ  هک  دـیزادنیم 
دوش یم  لصاو  منهج  هب  دزوس و  یم  دتفا و  یم  وا  هب  یشتآ  زور  نامه  ای  تقو 
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يدـنب و هعلق  مایا  رد  هنـس 1304  رد  ًاضیا  مکی  دون و  هعقاو  .دـش  دـهاوخ  رکذ  دـعب  هک  داتفا  قافتا  فلوم  نامز  رد  هک  هزجعم  ریظن 
تسد هکدنک  یم  سامتلا  یصخش  هب  دوب  زیچ  یب  ریقف و  رایسب  یمعا و  هفیعض  ار  سدقم  دهشم  هعلق  ناغفا  دمحم  ندومن  هرـصاحم 

رونم كرابم  ربق  يذاحم  هک  يدالوف  هرجنپ  ربارب  سدقم  نحص  هب  ات  هتفرگ  ار  وا  تسد  صخـش  نآ  رب  سدقم  نحـص  هب  هتفرگ  ارم 
نم ار  هزین  بسا و  نیا  ریگب  تفگ  نم  هب  ناکم  نآ  رد  یـصخش  هک  درک  لقن  هفیعـض  نآ  هدروآ و  دوب  ع )  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع 

مدوشگ مشچ  هدـش  نشور  نم  مشچ  هک  مدـید  انثا  نیا  رد  متفرگ و  ار  نآ  هدـمآ  نم  تسد  هب  هزین  بسا و  ماـجل  هدرک  زارد  تسد 
نشور و ارم  مشچ  ع )  ) اضر ماما  ترضح  هک  دش  منیقی  دوبن  متـسد  رد  بسا  هزین و  نآ  اما  مدید  ار  سدقم  نحـص  كرابم و  دبنگ 

دندوب هدید  لاح  نآ  هب  ارم  هک  یعمج  دندرب و  اکربت  ًانمیت و  دندرک  هراپ  هراپ  ارم  توخر  هدـش  عمج  مدرم  مدروآ  رب  دایرف  داد  افش 
يدنب هعلق  تقو  نامه  رد  ًاضیا  مود  دون و  هعقاو  .دندز  هنایداش  هراقن  توبث  زا  دـعب  دـنداد و  تداهـش  رونا  عرـش  یلاها  شیپ  هدـمآ 

تفگ وا  هب  هدمآ  دوب  یچکیـشک  ناغون  هزاورد  رد  دوب و  نم  مزالم  هک  یلع  رومیت  دلو  سال  روق  یلع  ریما  هناخ  زا  هک  دوب  یحبص 
زا دعب  هتفر و  وا  هناخ  هب  هدش  صخرم  وا  هداد  افش  ار  وا  مشچ  اضر  ماما  ترـضح  بش  دبلط و  یم  وت  هریـشمه  ار  وت  هک  هناخ  هب  ایب 
افش ار  وا  اضر  ماما  ترضح  هتشذگ  بش  دوب  یمعا  نم  هریشمه  تفگ  مدومن  راسفتـسا  وا  زا  ار  همدقم  یگنوگچ  دمآ  یتقو  كدنا 

تدایـس و ترـضحیلاع  تمدـخ  هب  مدومن  یم  عـمج  ار  هلاـسر  نیا  هک  یتاـقوا  رد  هلاـسر  نیا  عماـج  ریقح  میـس  دوـن و  هعقاو  .هداد 
يوضرلا یقت  دـمحنم  ریم  بیجن  بسح  نیدـبعتملا  داهزلا و  لضفا  تالوقنملا  عماج  هاتبنا  تضافا  تدافا و  تلیـضف و  هانپ  تباجمن 

نایب دـیا  هدـید  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  اـم  يـالوم  زا  هزجعم  زا  دوخ  رگا  هک  مدومن  ساـمتلا  هدیـسر  نیدـلا  زعم  ریم  باـمحرم  دـلو 
نمحرلا هللا  مسب  هک  دنداتـسرف  هتـشون  نومـضم  نیا  هب  دـیوش  رو  هرهب  باوث  نیا  زا  مه  امـش  میامن و  هلاسر  نیا  لخاد  هک  دـیئامرف 

زا يرون  هک  مدید  متـشذگ  یم  كرابم  ياپ  نییاپ  رد  یبش  ریقن  هک  دراد  یم  ضورعم  يوضر  یقت  يودف  هدنب  یبسح  وه  میحرلا و 
ًاـضیا مراهچ  دون و  هعقاو  .متفر  ریقف  هک  دوب  وحن  نامه  هب  مدـنام  يرادـق  مدوب و  ریقف  تمـس  نیمه  رد  دوش  یم  عطاـس  هکراـبم  هبق 

هب هک  نوچ  دـش  یم  ضراـع  ندـب  رد  يرازآ  ار  ریقف  تقو  ره  هک  دوب  لاونم  نیا  رب  لاـس  هس  تدـم  هک  هدوـمن  لـقن  روکذـم  دـیس 
دوب و رمتـسم  تدم  نآ  رد  دش و  قاچ  تقو  نامه  مدیلام  یم  سدـقم  حیرـض  هب  ار  درد  عضوم  مدـش  یم  فرـشم  هسدـقم  هناتـسآ 

ریقف هک  دومن  لقن  روکذم  دیس  ًاضیا  مجنپ  دون و  هعقاو  .هنمب  هیفاعلا  وفعلا و  هللا  انقزر  دش  فلتخم  لاوحا  نآ  زا  دعب  دومنن و  فلخت 
تاهجوت زا  انثا  نآ  رد  متفر  یمن  نوریب  یترورـض  یب  مدوب و  یم  هسدـقم  هناتـسآ  رد  نتـسب  رد  تقو  اـت  زور  خـیب  تاـقوا  زا  یتقو 

رازه و هنـس  رد  نوچ  هکنیا  مشـش  دون و  هعقاو  .تسا  رایـسب  زا  یمک  ما  هتـشون  هچنآ  دـش و  رهاظ  ریقف  رب  هبیرغ  روما  نابیرغ  يالوم 
هعلق هب  کیدزن  ات  هکنیا  رابتع  اب  ناغون  هزاورد  تمس  رد  دوب و  هدومن  هرـصاحم  ار  سدقم  دهـشم  ناغفا  دمحم  راهچ  یـس و  دص و 

رد هک  یعمج  هب  هنغاـفا  ندز  فرح  يادـص  هک  دوب  کـیدزن  يوحن  هب  هدـمآ  دورف  دوب  تاـطوحم  تاـغاب و  تسیراوید و  اـج  همه 
رب داتفا و  یم  يرهـش  هب  تشذگ و  یم  وراب  جرب و  زا  دمآ و  یم  ناشیا  كروبنز  گنفت و  هلولگ  دیـسر و  یم  دندوب  جرب  هزاورد و 
اب يدنب  هعلق  مایا  نامه  رد  هکنیا  متفه  دون و  هعقاو  .دیناسر  یمن  یسک  هب  تیذا  ع )  ) اضر ماما  ترضح  زاجعا  هب  دروخ و  یم  مدرم 

ماما زاجعا  هب  یلیلق  رگم  دندوب  هدرواین  رهش  هب  ار  ون  لصاح  زونه  قباس  لاس  لصاح  یمک  والغ  طحق و  دوجو 
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دندروآ و یم  ار  نان  ار  ياهکبنت  اهراوگ و  اهشورف  نان  بش  فصن  ات  هک  دیناسر  مه  هب  روفو  یعـضو  هب  مدنگ  وج و  نان  ع )  ) اضر
رب قباس  دیرخ و  یمن  یسک  دش و  یم  هدنام  بش  دنام و  یم  اهنآ  رثکا  دنرخب و  مدرم  هکلب  هک  دندینادرگ  یم  اه  هزاورد  جرب و  رد 
نآ تکرب  هب  همه  نیا  دیرخ و  دناوت  ات  دوش  نادرگرس  تعاس  ود  ات  تسیاب  درخب  نان  ود  تساوخ  یم  هک  یـسک  هک  دوب  نانچ  نآ 

هلمج زا  هک  دومن  لقن  مالـسالا  خیـش  نموم  دـمحم  انالوم  یماهف  یمـالع  باـب  تلیـضف  باـنج  متـشه  دون و  هعقاو  .تسا  ترـضح 
عیفش نایصاع و  ضارما  بیبط  یناحبس  تاحوتف  طبهم  ینابر و  تاضویف  ندعم  زا  رادقم  یب  راسکاخ  نیا  هب  تبـسن  هک  سیتازجعم 

هـس تدم  هک  هدـیدرگ  ایاطخ  یـصاعم و  ضیرم  نیا  ضراع  يرازآ  نس  لیاوا  رد  هکنآ  هتفریذـپ  عوقو  تروص  ناراکهانگ  راز  وا 
دایز زور  هب  زور  هدیسر  مه  هب  اپ  ود  هک  دوب  یمرو  هدنام  زجاهع  هجلاعم  زا  سدقم  ضرا  نیا  ءابطا  هتـشگ و  التبم  نآ  هب  مین  لاس و 

رایـسب و تاجلاعم  زا  دعب  دوبن  يرطخ  زا  یلاخ  نتفاکـش  نوچ  دنتـسناد و  نتفاکـش  رد  رـصنم  ار  نآ  جالع  ناحارج  ءابطا و  دش  یم 
ار هایـس  ور  یـصاع  نیا  هانگ و  يالتبم  نیا  يزور  هتـشادگ  قالطالا  یلع  میکح  بناج  زا  جرف  راـظتنا  ربص و  رب  ار  اـنب  ءرب  زا  ساـی 

یب زا  یعمج  هک  هتفرگ  رارق  هشوگ  رد  فینطت  ریهطت و  هدارا  هب  ماـمح  لوـخد  زا  دـعب  هدرب  ماـمح  هب  هدـیناشن  هفحم  رد  هرورـضلاب 
میالم و ان  نانخـس  هب  لمات  یب  دـندومن  هظحـالم  هبیجع  تلع  نآ  هب  ار  ریقح  هدـیدرگ  ماـمح  دراو  لـفاغ  نـالهاج  لـهاج و  نادرد 

يور هزادنا  یب  بارطضا  هزات و  ملا  ناشیا  نانخس  زا  تیفاع  راید  بیرغ  تیـصعم و  رحب  قیرغ  نیا  هدومن  عورـش  هیرخـس  ازهتـسا و 
ینعی هاگ  هدجس  کیالم  هاگرد  هب  ارم  هک  مدرک  سامتلا  دوخ  ناراتـسرپ  هب  هدومن  یعـس  مامح  زا  ندمآ  نوریب  هب  رایتخا  یب  هدومن 

ندیناسر زا  دعب  تسا  وا  شیپ  اهیتخس  جالع  اهدرد و  ياود  هک  دیناسر  ع )  ) همئالا نماث  نجلا  سنالا و  ماما  نابساپ  کیالم  ناتسآ 
متقاط هدش و  تخس  مراک  تساهدرد  يافـشلا  راد  تهگرد  اهاشداپ  هک  مدیلان  دنلب  يادص  هب  هنیـس  هدس  نآ  هب  دنمدرد  هراچیب  نیا 
لـضف زا  دعب  هک  نک  هراچ  ارم  درد  دیمحر  مرک و  ندعم  امـش  اما  متـسین  تمحرم  هنوگ  چیه  لباق  مهایـس و  ور  دـنچ  ره  هدـنامن و 

هب باوخ  زا  يرادیب  ماگنه  هدیباوخ  يراودیما  رتسب  رد  دندرب و  هناخ  هب  ارم  ترایز  زا  غارف  زا  دـعب  مراد  يدـیما  امـش  هجوت  یهلا و 
بـش ره  تلاح  هک  دش  سوسحم  تلاح  نیا  رد  دیامن  اج  زا  نتـساوخرب  اپ و  تکرح  رد  هک  هدیبلط  ار  دوخ  راتـسرپ  دوهعم  روتـسد 

زا یثلث  دوب  یکشمب  ربارب  هک  یم  رونا  هک  هدیدرگ  مولعم  مامت  هظحالم  زا  دعب  منیب  یم  دوخ  ياپ  دوخ و  رد  یکبـس  لامک  تسین و 
دعب هک  دیدرگ  دوقفم  لیاز و  هیلکلاب  میس  بش  نآ و  ثلث  مود  بش  نینچ  مه  دوش و  یمن  رهاظ  یملا  درد و  نآ  زا  هدش و  مک  نآ 

دیاوف راربا  دیـس  هدـید  رون  رایخا و  هدـبز  نآ  تمحرم  تقفـش و  تکرب  لاـح  اـت  هدـنامن و  یقاـب  ملا  عجو و  رازآ و  زا  يرثا  نآ  زا 
هعقاو هلا  رکش  مث  هل  ارکـش  هادش  عفر  رثا  تمحرم  رظن  نیا  تنمیم  تکرب و  هب  رگید  رازآ  دنچ  هتفای  ضرم  نیا  یـصالخ  زا  همیظع 

ام زا  یکی  هک  تسنآ  هدومن  هدهاشم  دوخ  نیعلا  يارب  دوخ  هک  یتازجعم  هلمج  زا  هک  هدرک  لقن  روکذم  هانپ  تلیـضف  ًاضیا  مهدزون 
ناتسآ نآ  هب  تشپ  رب  ار  وا  وا  ناسک  دوب  هدش  ضراع  یجلف  رازآ  ار  وا  دوب و  رومام  ناسارخ  رفس  هب  هک  قابارق  تیالو  نایـشاب  زوی 
هتسشن ظافحلا  راد  زا  هفـص  رد  کیـشک  رد  ریـصقتلا  ریثک  ریقح  هک  هعمج  ياهبـش  زا  یکی  رد  دندومن  یم  لقن  لمح و  ناینب  شرع 

نانج کشر  ناکم  نآ  زا  هشوگ  رد  ترایز  زا  دعب  دوهعم  روتسد  هب  هیلاراشم  یـشاب  زوی  دوب  هتـشذگ  یفـصن  ًابیرقت  بش  زا  مدوب و 
هداتفا
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هـضور نآ  يوش  هب  باحـصا  روتـسد  هب  هدومن  تکرح  دوخ  ياـج  زا  تعرـس  هب  هدز  هرعن  هاـگان  هک  دوـب  لوغـشم  يراز  هلاـن و  هب 
لاوقا و زا  غارف  زا  دعب  دـیدرگ  یم  نایوگ  افـش  افـش  زاین و  زجع و  هب  یکربت  نانک  دایرف  هتفرگ  ندـیود  هبترم  هردـس  هرونم  هکربتم 

نآ تیفیک  هیلاراشم  یشاب  زوی  زا  دندومن  رونم  دقرم  نآ  راثن  هدروآ  یفرشا  یغلبم  هک  دومرف  دوخ  ناسک  هب  زامن  ترایز و  لامعا و 
هدـمآ نوریب  مرتحم  مرح  زا  ینارون  صخـش  مدـید  دوبر  مباوخ  يراز  هلان و  ياـنثا  رد  هک  دومن  ریرقت  دـندومن  راسفتـسا  ار  تبهوم 

زا هک  تسلاـس  نیدـنچ  هک  مزیخرب  هنوـگچ  متفگ  نـم  زیخرب  تـفگ  داتـسیا و  نـم  رـس  رب  ناور و  نـم  تباـجن  تـسد  هـب  یئاـصع 
دوخ هدش  رادیب  باوخ  زا  نیملاعلا و  بر  ای  متفگ  نم  نیملاعلا  بر  هوق  لوح و  هب  زیخرب  هک  دومرف  صخـش  نآ  مزجاع  نتـساوخرب 

یجاح مدص  هعقاو  .نیلسرملا  دئیس  هدج  هما  نم  انلعج  يذلا  دمحلا هللا  ما و  هتشادن  يرازآ  زگره  ایوگ  هک  مدید  ملاس  حیحـص و  ار 
رد هک  یماـگنه  رد  راـقفلاوذ  نیرتمک  هک  وحن  نیا  هب  درک  لـقن  نم  يارب  تسیا  هقث  درم  هک  راـقفلاوذ  یجاـح  نیفیرـشلا  نمیرحلا 

نیا زا  لبق  لاس  یـس  ًابیرقت  مدوب  راثآ  ضیف  راکرـس  ردقلا  لیلج  رظان  يوضرلا  حلاص  دـمحم  ازریم  هانپ  نارفغ  تمحرم و  تمدـخ 
هداد و نم  هب  يدنزرف  یلاعت  يادخ  هک  دومن  روکذم  هدمآ  تسا  راثآ  ضیف  راکرس  تافوقوم  هلمج  زا  هک  قرط  نیعراز  زا  یصخش 
هک مدومن  سامتلا  هدرب  اه  هیاسمه  ياه  هناخ  هب  ار  لفط  نآ  زور  دـنچ  دـهد  ریـش  ار  لـفط  هک  دوبن  یـسک  هدـش و  توف  شا  هدـلاو 

لفط نآ  حبص  ات  ماش  رس  زا  یبش  کی  دندومن  هقیاضم  وا  نداد  ریـش  رد  اهفیعـض  هکنآ  ات  دنهدب  ریـش  ار  وا  دنراد  ریـش  هک  اهفیعض 
متفر و ارحص  هب  ندرک  رایـش  نیمز  هدارا  هب  یحبـص  هکنآ  ات  مدرک  ار  لفط  نآ  نتـشک  هدارا  تبون  دنچ  دادن  مارآ  ارم  درک و  هیرگ 

رطاوخ مزادنا و  هاچ  رد  ار  لفط  نآ  متساوخ  هدمآ  یهاچ  رانک  هب  مزادنا  یهاچ  رد  نابایب  رد  ار  وا  هک  مدرب  هارمه  هتـشادرب  ار  لفط 
اعدتسا دومن  هبلغ  نم  رب  هیرگ  داتفا  مالسلا  هیلع  نماث  نماض  ماما  كرابم  دبنگ  رب  نم  مشچ  هاگان  مزادرپب  وا  تمحز  زا  ار  دولآ  مغ 

رانک رد  ار  لفط  موش  وا  لتق  بکترم  هک  دنـسپم  نکب  لفط  نیا  لاح  رب  یمحر  ناگراچیب  زاس  هراـچ  ناـبیرغ و  ماـما  اـی  هک  مدومن 
مدرک هظحالم  هک  یتقو  دیناسر  مه  هب  يدایز  شراخ  نم  هنیس  یتعاس  زا  دعب  مدرگ  لوغشم  رایش  لمع  هب  هک  متفر  متـشاذگ و  هاچ 

دوش فرط  رب  هک  هدیسرن  هب  کیدزن  لفط  نآ  هیرگ  يرایسب  زا  مدید  مدیناسر  هاچ  رس  هب  ار  دوخ  هدش  ناور  نم  ناتـسپ  زا  ریـش  هک 
هک هبترم  ره  مدمآ و  ارحص  هب  روتسد  هب  زاب  تفر  باوخ  هب  دش و  تکاس  دومن و  ندیکم  هب  عورـش  مداد  وا  نهد  هب  ار  دوخ  ناتـسپ 

ریـش هب  ار  لفط  نآ  عاضر  مایا  لاصفنا  ات  هک  ضرغ  دش  یم  رهاظ  نم  ناتـسپ  رد  ریـش  ناجیه  رثا  دش  یم  هنـسرگ  رادـیب و  لفط  نآ 
رس دومن  ار  دوخ  هنیس  درم  نآ  دش و  کشخ  نم  ناتسپ  رد  مه  ریش  دیسر  رسب  عاضر  مایا  هکنآ  زا  دعب  مدرک و  گرزب  دوخ  ناتـسپ 

دمحم هک  درک  لقن  نم  يارب  روکذـم  یجاح  مهد  دـص و  هعقاو  .دوب  هدـش  گرزب  نانز  ناتـسپ  نوچ  لـفط  نآ  ندـیکم  زا  وا  هنیس 
یگنسرگ هبلغ  هیرگ و  ترثک  زا  یبش  کی  دهد  ریـش  ار  وا  هک  دوبمن  یـسک  دوب و  هدش  توف  وا  هدلاو  نیرتمک  ماوقا  زا  یمان  رفعج 

یم روفلا  یف  دیامن  یم  میظعتلا  بجاو  نآ  هاگرد  هب  يدایز  عرضت  هتـسج  دادمتـسا  نابیرغ  نماض  زا  شرداپ  هدرک  يدایز  یبات  یب 
لفط نآ  هک  دـنیب  یم  دوش  یم  هک  حبـص  هدـش  فرط  رب  لـفط  نآ  هتبلا  هک  دـسر  یم  شرطاـخ  هب  دـش  تکاـس  لـفط  نآ  هک  دـنیب 

یم نوریب  لفط  نآ  نهذ  زا  ار  تشگنا  دزیر  یم  لفط  نهد  زا  ریـش  دـکم و  یم  هتفرگ  نهد  رد  ار  دوخ  تسار  تسد  ماهبا  تشگنا 
عاضر مایا  ات  هدروآ و  اجب  ار  یهلا  رکش  هدش  ناور  ریش  هدیسر  مه  هب  خاروس  ود  شماهبا  تشگنا  نخان  نب  رد  هک  دنیب  یم  دروآ 

192 ص :

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 236 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب هدیسر  دشر  نس  هب  هک  یماگنه  رد  هدش  گرزب  ات  هدروخ  یم  ریـش  دیکم و  یم  ار  دوخ  تشگنا  هدش  یم  هنـسرگ  لفط  هاگره 
هب وا  تشگنا  رد  هدـمآ  یم  نوریب  ریـش  هک  خاروس  ود  نآ  رثا  درب  یمن  مباوـخ  مریگن  نهذ  رد  ار  دوـخ  تشگنا  اهبـش  اـت  تفگ  یم 

مود دص و  هعقاو  .دسر  یم  روهظ 

یقتم حلاص  ملاع و  دوب  هک  یقت ***  یلع  الم  مدینش ز 

مرح ناظفاح  هلمج  زا  دوب  مرا ***  غاب  کشر  شلد  یفاص  هب 

اضر یلع  میرح  فوط  هب  افص ***  قدص و  هب  فرشم  مدوب  هک 

دیسر ناسارخ  هاش  سوباپ  هب  دیعس ***  تخب  هتوک ز  تسد  یلش 

تشرد رهاظ  هب  شتفگ  درک و  وا  هب  تشپ ***  تشپ  سپ  ردنا  شدرب  ردپ 

یهر مدزن  باب  يا  باب  نیا  رد  یهر ***  تلع  هن ز  رگا  يرادن 

دیشک رب  لد  یهآ ز  قاشع  هچ  دینش ***  ار  اون  نیا  اون  یب  نآ  هچ 

درس هآ  هدیشک  فلاخم  توصب  درک ***  بآ  رپ  هدید  تفص  ینیسح 

زاسب میاعدم  مکچوک  نم  هچ  زاجح ***  قارع و  گرزب  يا  تفگب 

نم تلع ز  جنر و  يرب  دشاب  هچ  نم ***  يادتقم ز  نامز  ماما 

مالسلا هیلع  هش  نآ  زاجعا  هب  مامت ***  اراع  دینادرگ  هچ  نوناق  هب 

تساوخب تلذم  كاخ  هداتف ز  تسار ***  درک  ات  ود  دق  تسج و  اج  ز 

هدومن رومام  وا  هب  هیلوتلا  بیان  دوب  هقث  درم  تشاد  مان  حلاص  اقآ  هک  هرونم  سدقم  هضور  همدخ  ءاحلص  زا  یکی  میـس  دص و  هعقاو 
دندوب هدومن  وا  میلست  ار  روبزم  نان  هجو  دیامن  ار  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  نایقتم  يالوم  راکرس  ناراوخ  هریج  مان  میـسقت  هک  دوب 

دوب هدروآرب  وا  لغب  زا  یلامتسد  اب  دوب  رانید  یـس  ناموت و  راهچ  غلبم  هک  ار  روبزم  نان  هجو  يرایع  ادتقم  نآ  كرابم  ياپ  نیئاپ  رد 
دوب هتفاین  رگید  اجلم  رفم و  راوگرزب  نآ  بانج  هب  ضرع  يا  ياوس  دوب  هدیـسر  مه  هب  يدایز  سای  ار  وا  دوب  هدش  علطم  هک  نوچ  و 

مور و دنه و  رد  مدرم  نوچ  هک  دوب  هدومن  اعدتـسا  دنلب و  اعد  تسد  هدروآ  راوگرزب  نآ  هسدقم  هضور  فرط  هب  ور  هظحل  نامه  و 
وت و رادم  ضیف  راکرـس  زا  هجو  نیا  دوش و  یم  درومماب  ماعنا  مارکا و  اب  دنیامن  یم  سامتلا  امـش  بانج  زا  دننک  مگ  يزیچ  کنرف 

هجو زا  یلاخ  متسد  مهاوخ  یم  دوش  یم  راکرـس  ناراوخ  هریج  ناصقن  راک و  هانگ  نیا  یمالن  دب  ببـس  دنا  هدرب  كرابم  ياپ  نیئاپ 
هدراهچ نس  رد  مان  یلع  دـمحم  یکرـسپ  هک  دوب  هدیـسرن  لام  هب  لـالجلاوذ  هدـیزگرب  نآ  تمدـخ  هب  لاـح  ضرع  زونه  ددرگن  رب 
يرگید دوب  سابل  نیا  هب  تفص و  نیا  هب  مدید  نم  ار  رز  هدنرب  هک  رادم  شیوشت  نکم و  همهاو  حلاص  وبا  يا  هک  دوب  هتفگ  یگلاس 
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هدینش روبزم  دزد  زا  ایهم و  روکذم  هجو  بش  نامه  رد  تخاس  روکذم  ار  دو  درم  نآ  مسا  رضاح و  هظحل  نامه  راکرس  نابوسنم  زا 
فرـصم هب  زاب  رگید  زور  مرادـن و  نآ  رد  فرـصت  تردـق  راتفر و  اپ  ایوگ  هک  مدـیناسر  مه  هب  یتلاح  مدرب  ار  رز  نوچ  هک  دـندوب 

یلع خیش  رتخد  نز و  هنس 1135  یناثلا  عیبر  رهش  مهن  تسیب و  هک  تلاسر  نیا  رب  ریرحت  تلاح  رد  مراهچ  دص و  هعقاو  .دیسر  دوخ 
ریقف هناـخ  هب  هاـنپ  فوخ  زا  دـندوب  هدرب  ار  وا  لاوما  يردـق  دـنتفر  وا  هناـخ  هب  نادزد  دوب و  هدـش  توف  وا  رهوـش  هکنیا  رب  اـنب  برع 

كرادت يارب  هک  مدومن  هدارا  دوب  کیدزن  زورون  نوچ  دوب و  هدروآ  هلاسر  نیا  فلوم  کیـشک  رـس  يوضرلا  دمحم  نیدـلا  سمش 
یکلم دسیونب و  ار  وا  دنـس  مهد  یم  امـش  هب  نم  رز  يردق  تفگ  دش  علطم  روکذم  خیـش  نارتخد  نوچ  میامن  هدعاسم  يردق  دـیع 

زور ًاقافتا  دهدب  دریگب  نم  زا  ار  دنس  هکنآ  زا  دعب  هک  هتشاذگ  دوخ  قودنص  رد  هدروآ  تشاد  رز  ناموت  هدزناپ  دقن  دینک و  نوهرم 
میدروآ رودزم  رفن  دنچ  دعب  زور  ود  دـندوب  هدرکن  كراپ  ار  یلاوح  رود  دـندوب و  هتخادـنا  نیئاپ  اهماب  زا  دوب و  هدـیراب  فرب  شیپ 
قودنـص هک  هناخ  ردـب  تاقافتا  دوب  هلاس  هد  مان  رفعج  تشاد  يرـسپ  دوب و  ینیئاق  درم  مان  دـمحم  هلمج  زا  دـننک  كاپ  ار  فرب  هک 

رز هنظنم  نیا  هب  ار  رز  هسیک  نامه  هدنک  ار  یفلز  دوب و  هدیبات  ار  قودنـص  لفق  هتفر و  هناخ  هب  دوبن  اجنآ  رد  یـسک  هدیـس  تشاد و 
يرایسب یبات  یب  دش و  علطم  هتشذگ  بش  زا  تعاس  هس  رز  بحاص  دوب  هدرب  هتشادرب  يرات 
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هک یعضو  هب  درک  هیرگ  هب  عورـش  دش و  رکنم  مه  وا  متفگ  وا  هب  دندروآ  ار  روکذم  دمحم  مداتـسرف و  سک  بش  نامه  رد  درک و 
نآ تمدـخ  هب  مدـش و  فرـشم  ناشن  تشهب  هضور  نآ  یـسوب  ناتـسآ  هب  هدـش  نابیرغ  نماض  ترـضح  هب  اـجتلا  مدرک  محرت  وا  رب 

یمان دب  نیا  دوش و  فلت  نم  هناخ  رد  هراچیب  نیا  لام  هک  رادم  اور  میامش  ناتسآ  هیور  كاخ  نم  يالوم  ای  هک  مدرک  ضرع  رورس 
متـشگرب هناخ  هب  هادرک  ترایز  مدرک  هیرگ  دوش و  ادـیپ  وا  لام  هک  امن  یعـضو  نکب و  یتقفـش  الوم  ای  دـنامب  نم  يارب  تلاـجخ  و 

شیتفت وا  زا  مدید و  ار  روکذـم  رفعج  نم  تفگ  دـمآ و  يدهـشم  یقنیلع  الم  هانپ  تلیـضف  دـلو  مان  یلع  دـمحم  نم  ندـمآ  نراقم 
هب ارم  رز  هتفر  سمدروآ  ياجب  ار  یهلا  رکـش  هدش  باجتـسم  نم  ياعد  هک  متـسناد  درک  رارقا  مهد  رازآ  ار  نوا  هکنیا  نودب  مدرک 
زا هک  یتاعقاو  تاامارک و  رد  راوگرزب  دیـس  نآ  مالک  مامت  دوب  اجنیا  هب  انت  مدروآ  اج  هب  ار  یهلا  رکـش  ًاددـجم  دـندروآ  هنظنم  نیا 

هلمج نآ  زا  .تسا  رایـسب  هدیـسر  نیقی  هبترم  هب  هداد و  يور  یـصاع  فلوم  دوخ  رب  هچنآ  اـما  هدیـسر و  روهظ  هب  راـیخا  رورـس  نآ 
یعقاو و فراع  ینادمص و  هیقفو  ینابر و  ملاع  تمدخ  رد  ع )  ) اضر ماما  ترضح  سدقم  دهشم  رد  ملع  لیـصحت  يادتبا  رد  هکنیا 

ریرحتلا رحبلا  هیلقعلا  هیلقنلا و  موـلعلا  یف  هریظن  ناـمزلا  نبع  يری  مل  هیعرـشلا و  موـلعلا  نم  ملع  لـک  یف  فنـص  يذـلا  یهلا  میکح 
هنکسا نارفغلا و  همحرلا و  تیب  اش  دقرم  یلاعت  هللا  ضافا  یناهبهبلا  نیدلا  لامج  نبا  نیدلا  سمـش  یئالوم  یخیـش و  ینعا  یعذوللا 
روضح زا  تاضویف  هضافا  دوب و  هدیـسر  مهیلع  هللا  ناوضر  ضایر  بحاص  مدوب و  ملع  لیـصحت  لوغـشم  نانجلا  تاـجرد  یلعا  یف 
تلزع هیواز  رد  راو  بیرغ  ءاـنثلا  هیحتلا و  فـالا  اهفرـشم  یلع  يوضر  سدـقا  ضرا  رد  نکیلو  هتفاـی  ناراوگرزب  نآ  سرد  سلجم 

هب هتـسویپ  دوب  رهطم  دـبنگ  لیامتم  قیتع  نحـص  رد  هک  دوخ  هرجح  رد  هدومرف  دودـسم  دوخ  رب  راگزور  نآ  لها  دـش  دـمآ و  باـب 
هتسویپ راگزور  هبت  نیا  دنا و  هدومرف  فینصت  هیبدا  مولع  مالک و  لوصا و  هقفر و  رایسب  بتک  دنتشاد و  لاغتـشا  لوصا  هقف و  ریرحت 

یمن رب  رازه  جنپ  غلبم  هب  یسک  ار  وا  ياهسابل  عیمج  هک  دوب  نینچ  بانج  نآ  دهز  متشاد و  لاغتشا  راوگرزب  نآ  يراذگ  تمدخ  هب 
زا رس  دش  یم  روآ  روز  رورس  نآ  رب  یگنـسرگ  هک  یهاگ  دوب و  هنـسرگ  اهزور  رثکا  هک  دوب  هبترم  هب  شرقف  ماقم  عوج و  تشاد و 

بیجی نما  هک  دومن  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  دومن و  یم  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  كراـبم  دـبنگ  هب  رظن  دومن و  یم  ـالاب  باـتک  يور 
هب بانج  نآ  هک  دش  یمن  ادیپ  یسک  نآ  هب  بیرق  ای  لاح  نآ  رد  دش  یم  يراج  وا  نیب  قح  ياه  هدید  زا  کشا  هاعد و  اذا  رطضملا 

رکـش دـندومرف و  یم  غلب  مدروآ  یم  مدـیرخ و  یم  نان  ار  ناـمه  روفلا  یف  داد  یم  لوپ  ود  اـی  لوپ  کـی  دـیامن  هراختـسا  وا  تهج 
همهمه دوخ  اب  نیح  نآ  رد  دندش و  یم  لوصا  ای  هقف  ریرحت  لوغـشم  هدنکفا  ریز  هب  ار  كرابم  رـس  زاب  دندومن و  یم  ملاع  دـنوادخ 
فیلات زا  عنام  وا  تبحص  زاوآ  همهمه  نآ  هطساو  هب  دوب  یتبحص  لوغشم  ناشیا  سهرجح  رد  یسک  رگا  هک  یمـسق  هب  دندومن  یم 

تواضق و تماما و  روما  زا  يرما  چیه  تشاد و  ریرحت  هب  لاغتشا  ماش  ات  حبص  زا  زامن  تقو  ياوس  لیلج  خیش  نآ  دوبن و  بانج  نآ 
يارب زا  مدرم  یـضعب  ًانایحا  مه  رگا  درب و  یم  رـسب  یناشیرپ  رقف و  عرو و  دهز و  لامک  رد  تخادرپ و  یمن  سیردت  دـش و  دـمآ و 

ذیذل و همعطا  زا  هک  مدـیدن  زگره  داد و  یم  دوخ  لایع  لافطا و  هب  دـندروآ  یم  هیطع  فراعت و  یـسابل  ای  هذـیذل  همعطا  بانج  نآ 
یم ار  ریقح  سرد  هکنیا  زج  هب  تشاد و  تمحرم  تفار و  تیاـهن  راـگزور  هبت  یـصاع  نـیا  هـب  دـندرگ و  ذذـلتم  يوـیند  ياـهتمعن 

رد نکیلو  نمدش  یمن  لفاغ  بانج  نآ  تمدـخ  زا  نکما  امهم  كربت  نمیت و  ضحم  مه  ریقح  دومرف و  یمن  رگید  سرد  دـندومرف 
لیصحت رب  رداق  هک  یمسق  هب  مدوب  لاح  ناشیرپ  ریقف و  رایسب  نامز  نآ 
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مور و ناهفـصا  بناج  هب  ترفاسم  نزع  هب  رورـس  نآ  سدقم  دهـشم  زا  هک  مدومن  نیا  دـصق  مدوبن  ترورـض  ردـق  هب  دوخ  تشیعم 
يریپ ردام  متـشاد  ار  بلطم  نیا  هدارا  هک  يزور  نآ  حبـص  رد  مدش  ممـصم  دـصق  نیا  رب  نوچ  مراذـگب  هدـلب  نیا  رد  ار  دوخ  لایع 

رد ار  ملاع  رورـس  نآ  بش  دوش  یم  وا  نس  لاس  دـص  زا  هداـیز  دراد و  تاـیح  یلاـعت  هللادـمحب  زین  ریرحت  لاـح  ناـمز  اـت  هک  مراد 
تسیراج و رورـس  نآ  تخت  ياپ  زا  یبا  رهن  هدومرف و  رارق  یتخت  يالاب  رد  رورـس  نآ  هجرد  شرع  هضور  رد  هک  دوب  هدـید  باوخ 

دهشم زا  ترسپ  راذگم  هک  دندوب  هدومرف  باطخ  یصاع  نیا  ردام  هب  رورس  نآ  مداتسیا  راو  هدنب  بانج  نآ  تمدخ  رد  یـصاع  نیا 
تـشم کی  دوب  يرایـسب  لایر  یفرـشا و  رورـس  نآ  تمدـخ  رد  تسام  اب  وا  نارذـگ  شاعم و  تاجارخا و  دورب و  رگید  ياج  هب  ام 
یصاع نیا  ورم و  رگید  ياج  هب  اجنیا  زا  امن و  جرخ  دوخ  تاروما  رد  ار  نیا  دنتفگ  دندومرف و  تمحرم  یـصاع  نیا  هب  دنتـشادرب و 

هب نایملاع  رورـس  منآ  داتفا  بآ  رهن  رد  اهنا  زا  ثیفرـشا  ود  ای  لایر  ود  متفرگ  ناسحا  دوج و  ندعم  نآ  زا  ار  اهلوپ  نآ  هک  یتقو  رد 
ادیپ ار  اهنآ  هدش  بآ  رهن  لخاد  رورس  نآ  هدومرف  هب  نم  رادرب  بآ  نایم  زا  ورب و  ار  یفرشا  ود  ای  لاسر  ود  ای  دندومرف  یـصاع  نیا 
رورس نآ  ترواجم  هدومن  تمیزع  خسف  دومن  لقن  نم  يارب  زا  ار  باوخ  نیا  راگزور  هبت  نیا  هدلاو  هکنیا  زا  دعب  متـشادرب  مدومن و 
دندوب هدش  بایفرـش  ترـضح  نآ  ترایز  هب  هدیعب  تایالو  زا  هک  رورـس  نا  ناراوز  ضیف  زا  ینامز  دـنچ  زا  دـعب  مدومن و  رایتخا  ار 

مدوب و راوگرزب  خیش  نآ  تمدخ  رد  زاب  مدش و  اهر  بالقنا  ترسع و  زا  هک  دندومن  یـصاع  نیا  هب  یلک  تناعا  مدش و  ضیفتـسم 
نیرق یهلا  تمحر  راوج  هب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  لاس 1204  رخاوا  رد  هکنیا  ات  متـشاد  لاغتـشا  ناـشیا  دزن  رد  ملع  لیـصحت  هب 

تسا و تیب  رازه  یس  دصکی و  هب  بیرق  دلجم و  جنپ  هک  تسا  لوصا  ملاعم  حرش  لیلج  خیش  نآ  هروهـشم  تافلوم  زا  دندیدرگ و 
فرص و وحن و  رد  دارم و  رهوگ  ریظن  نید  لوصا  رد  مالک  رهاوج  هقرفتم و  لیاسر  لوطم و  هیـشاح  تسا و  دلج  ود  نیناوق  هیـشاح 

لوغشم هرجح  نآ  رد  هلاس  هاجنپ  هب  بیرق  هک  هرجح  نامه  هفص  رد  شفیرـش  دقرم  تسین و  مرظن  رد  اهنآ  یماسا  هک  هریغ  یناعم و 
یعقاو ثدحم  ینابر و  ملاع  لیبنربح  لیلج و  خیـش  دقرم  بانج و  نآ  دقرم  نیب  رجح  کی  هدـیدرگ  عقاو  دـندوب  فینـصت  فیلات و 
تاقرغ یلعا  یف  امهنکـسا  ناوضرلا و  همحرلا و  امهدـقرم  یلع  یلاعت  هللا  ضافا  تسا  عقاو  هعیـشلا  لیاسو  بحاص  یلماع  رح  خـیش 
بیاصم بقانم و  رابخا و  بتک  زا  تسا  راگزور  هبت  نیا  تافلوم  لوا  هک  هینیسحلا  هفحت  ریرحت  نامز  رد  هکنیا  هلمج  نآ  زا  .نانجلا 

رس الاب  رد  يرحس  تقو  هکنیا  ات  متشاد  هفیرش  هخسن  نآ  فیلات  رد  قوش  رایسب  متـشادن و  فیلات  بابـسا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا 
تونق رد  یـسراف  نابز  هب  لاح  ضرع  دومن و  مرایتخا  یب  هلان  هیرگ و  مدومن و  دـنوادخ  هاگرد  هب  لاـح  ضرع  ناـیملاع  رورـس  نآ 

لاجر و هقف و  ثیدـح و  رد  يرایـسب  بتک  نایملاع  رورـس  نآ  تافتلا  هجوت و  ببـس  هب  ملاع  دـنوادخ  هک  مدومن  ساـمتلا  هدومن و 
همدـقم نیا  زا  ینامز  دـنچ  میامن  هفیرـش  هخـسن  نیا  فیلات  مناوتب  هکنیا  ات  دـیامرف  اـطع  یـصاع  نیا  هب  هریغ  تاـیاکح و  صـصق و 

دندومرف تمحرم  زا  دنچ  رادقم  یب  هرذ  نیا  هب  هریغ  رابخا و  بتک  زا  راک  بابـسا  رورـس  نآ  تکرب  هب  ملاع  دنوادخ  هک  تشذـگن 
فیلات زا  دعب  تسا و  دوجوم  یـصاع  نیا  هناخباتک  رد  یملع  ره  رد  بتک  زا  رتدایز  هکلب  دلج  دصیـس  هب  بیرق  یلاعت  هللا  دمحب  هک 

مایا رد  هکنیا  هلمج  نآ  زا   (1) ما هدومن  فیلات  یثارم  بقانم و  لیاضف و  حیاصن و  ظعاوم و  رد  رگید  بتک  هینیـسحلا  هفحت  نیدـلج 
لاس كرادت  ردق  هب  مدنگ  هناخ  رد  دوب  نآ  لوا  هنس 1265  هک  هیحتلا  مالسلا و  فالا  اهفرشم  یلع  يوضر  سدقم  دهشم  هرـصاحم 

وا هدعو  هب  دهدب و  مدنگ  نم  دـصکی  نآ  ضوع  هب  هک  دوب  هتفرگ  یـصاع  نیا  زا  یـصخش  ار  هینیـسحلا  هفحت  لوا  دـلج  متـشادن و 
عمج رطاوخ 
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ترایز لیاضف  رد  نیقئاخلا  تاجن  هلمج  نآ  زا  راتخم و  لاوحا  تسا  تیب  درط  هد  هب  بیرق  نیفراعلا  رورـس  هلمج  نآ  زا  هک  (1 - ) 1
هاجنلا و هنیفـس  هلمج  نآ  زا  اکبلا و  جاوما  هلمج  نا  زا  هاجنلا و  هلیـسو  هلمج  نآ  زا  هاجنلا و  هلیـسو  هلمج  نآ  زا  و  ع )  ) نیـسح ماـما 

نآ زا  تسا و  ناضمر  هام  مایا  هریغـص  هیعدا  حرـش  رد  هک  داعملا  هریخذ  هلمج  نآ  زا  تسا و  نیـسح  ماما  تداهـش  رد  دلج  هس  نیا 
.تسا دجهت  فیاظن  يراد و  هدنز  بش  نارا  نایب  رد  هک  تسا  نیدهتجملا  جارس  هلمج 

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 241 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا رد  هک  مدـناوخ  یم  هیداوج  تراـیز  مدوب و  هداتـسیا  راربا  رورـس  نآ  رونم  سدـقم  حیرـض  يور  شیپ  رد  يزور  هکنیا  اـت  مدوب 
متـسناوتن هک  تفگ  وا  ناـبز  زا  داد و  ریقح  هب  ار  باـتک  دـیهدب  مدـنگ  هک  دوـب  هتفرگ  ار  هینیـسحلا  هفحت  هک  صخـش  نآ  مدآ  نیح 

مدنگ الوم  ای  مدومن  ضرع  داد و  يور  لاحلا  یف  یـصاع  نیا  رب  یتقرا  اقم  نیا  ضحم  هب  ریگب  ار  دوخ  باتک  مهدب  امـش  هب  مدـنگ 
هدومن و فیلات  ار  باتک  نیا  امـش  دج  بئاصم  حیادم و  رد  یـصاع  نیا  دنروخ و  یم  راجف  قاسف و  هینامکرت و  هفیاط  ار  امـش  رابنا 
هک تسزیک  ناوتان  نیا  زا  نامز  تقو و  نیا  رد  امـش  بانج  زج  هب  ما  هدومن  دـلج  ذـغاک و  بتاک و  جرخ  یغلبم  دوخ  لام  زا  هوالع 

دعب مهاوخ  یم  مدنگ  امش  زا  مهد و  یم  امش  هب  ار  باتک  مدرک  ضرع  متشاذگ و  سدقم  حیرـض  هب  لصتم  ار  باتک  دشاب و  بلاط 
یط زا  دـعب  متفر  ابحا  زا  یکی  لزنم  هب  رایتخا  هدارا و  نودـب  هدـمآ  نوریب  رایخا  رورـس  نآ  رونم  هضور  زا  رامـشیب  لاحلا  هیرگ و  زا 
ذخا هرـصاحم  عفر  زا  دـعب  ار  نآ  لوپ  هک  دـنداد  ریقح  هب  درآ  نم  دـصکی  تعاس  نامه  رد  هلحرم  نیا  زا  ناشیا  عـالطا  تاـفراعت و 

یجاـح موحرم  هک  دـندومرف  یـصاع  نیا  هب  اقدـصا  زا  یکی  هجرد  ضرع  هضور  ود  يزور  همدـقم  نیا  زا  دـعب  زور  دـنچ  دـنیامن و 
میامن و فقو  ار  هینیسحلا  هفحت  نیدلج  وا  یلاوح  هاوخنت  زا  مشورفب  ار  وا  یلاوح  تقو  ره  هک  هدومن  تیصو  نم  هب  ینارهط  نیسح 

هفحت نیدـلج  ریقح  تسا  عیب  ضرعم  رد  وا  یلاوح  لاح  هک  روایب  يراد  يدوجوم  هخـسن  هاـگره  مرذـگاو  تدوخ  هب  ار  نآ  تیلوت 
درآ و رتدایز  هکلب  هرـصاحم  لوط  تدم  ات  رورـس  نآ  تافتلا  زا  دنداد و  مدنگ  تمیق  دـندیرخ و  ناشیا  هدومن  رـضاح  ار  هینیـسحلا 
رد دش  روکذم  اقباس  هک  ار  رورس  نآ  هزجعم  هکنیا  هلمج  نآ  زا  .مدومن  نآ  زا  زین  ار  نیرواجم  زا  یـضعب  تناعا  هکلب  متـشاد  مدنگ 
هب هدیعب  دالب  زا  صخش  نآ  دندوب و  هتـشذگ  ایرد  زا  وا  رـسپ  ود  وا و  دوب و  هدنام  یقاب  هریزج  رد  وا  نز  هک  یـصخش  نآ  صوصخ 
رد دومن و  یم  بلط  رورـس  نآ  زا  ار  دوخ  هجوز  دوب و  هدـنام  یقاـب  بش  هجرد  شرع  هضور  رد  هدـمآ و  رورـس  نآ  تراـیز  دـصق 

ریقح ار  روبزم  هزجعم  .دـندروآ  دوخ  هجرد  شرع  هضور  هب  هریزج  نآ  زا  ترـضح  نآ  زا  ار  وا  نز  رورـس  نآ  زاجعا  هب  بش  نامه 
رد مظن  هب  تشاد  لزنم  رورس  نآ  رونم  سدقم  دهشم  رد  نامز  نآ  رد  هک  ناوخ  هضور  تاداس  زا  يدیـس  هک  مدوب  هدومن  شهاوخ 

هزجعم نآ  راعشا  مامتا  زا  دعب  دندیدرگ و  هزجعم  نآ  مظن  هب  لوغشم  روبزم  دیس  بانج  سدقم  دهشم  هرـصاحم  نامز  رد  دندروآ و 
فسوی خیش  نایشآ  تنج  موحرم  نیظعاولا  رشا  ناباقلا  سدقم  نابانجیلاع  تمدخ  رد  باون  هسردم  دجـسم  ناویا  رد  يزور  راب  رد 
راعـشا ندـناوخ  هب  بانج  نآ  میدوب و  رـضاح  ناخ  هضور  یلع  رهم  الم  جاح  نیرمتعملا  جاحلا و  فرـشا  نیثارلا و  سیئر  ظـعاو و 

یئاهر وا  تسد  زا  هک  مدـیمهف  ریقح  دـهاوخ  یم  یقـش  نآ  ناشارف  زا  رفن  هس  نیح  نآ  رد  هاگان  هک  دـندوب  لوغـشم  هروبزم  هزجعم 
ار یصاع  نیا  هک  یتقو  رد  هتفرگ  روبزم  دیـس  بانج  زا  ار  راعـشا  نامه  مدش و  ع )  ) همئالا نماث  ترـضح  هب  یجتلم  تشاد  مهاوخن 

بانج زج  هب  یلوم  ای  مدومن  ضرع  دوب و  نایملاع  رورـس  نآ  كرابم  دبنگ  هب  لباقم  لزنم  نآ  دـندومن  سوبحم  یقـش  نآ  لزنم  رد 
مه ارم  يدیناسر  وا  هب  ناتسودنه  هریزج  زا  ار  وا  نز  يدیسر و  تراوز  نآ  دایرف  هب  هچنانچ  مرادن  یـسر  دایرف  راوگرزب  نآ  سدقم 

مردام ردپ و  لافطا و  لایع و  دـناسرب  یـصاع  نیا  هب  يرازا  تیذا و  یقـش  نیا  هک  رادـم  اور  امرف و  اطع  یئاهر  یقـش  نیا  تسد  زا 
نورد مدش و  نوریب  وا  سبح  زا  رایخا  رورس  نآ  نایعیش  زا  یکی  هلیسو  هب  نآ  زا  دعب  زور  ود  دنشاب  یم  ناریح  برطضم و  همه 
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بش رد  یقش  نآ  نیعبات  زا  رفن  ود  هکلب  دیسرن  ریقح  هب  لام  یناج و  بیـسآ  یقـش  نآ  دیـشکن و  لوط  ریقح  نیا  سبح  نامز  رتشیب 
رفن ود  نآ  هب  ریقح  ار  هبوت  هغیـص  دـندش و  مدان  دوخ  تشز  لامعا  زا  دـندومن و  هبوت  دوخ  تسیاـشان  لاـمعا  زا  یـصاع  سبح  لوا 

هب مالسا  لها  هک  هرقن  الط و  لیداتق  تراغ  يانب  راجف  رارشا و  هک  هرصاحم  مایا  رد  هکنیا  هلمج  نآ  زا  .دندومن  هبوت  مدومن و  نیقلت 
یعمج اب  تشادن  ریظن  لیدع و  تواقش  ردا  هک  ایقشا  نآ  زا  رفن  کی  یبش  رد  دنداهن  دندوب  هدومن  مالسلا  دنا  شک  شیپ  مایا  رورم 

زج هب  نآ  نداـشگ  هک  دـندوب  هدز  هنازخ  رد  رب  یگرزب  لـفق  نوچ  دـنیامن و  تراـغ  ار  هیوضر  هضور  هنازخ  هک  دـندومن  نیا  دـصق 
هئدیدرگ یفخم  دش  علطم  ایقـشا  دصق  زا  نوچ  راد  هنازخ  يوضر  دمحم  دیـس  اقآ  بانجیلاع  دوبن و  نکمم  لفق  نامه  صاخ  دـیلک 

ربت دوخ  (1) و  دوش دراو  ام  رب  یبیسآ  هک  ادابم  دوش  یم  یتمرح  یب  هک  دنتفگ  وا  هب  دننکشب و  ار  لفق  هک  تفگ  یقـش  نآ  اذهل  دوب 
ندرگ رب  تسد  یقـش  نآ  هک  یعـضوم  نامه  رب  هک  تشذگن  هلحرم  نیا  زا  زور  دـنچ  تسکـش  ار  هکرابم  هنازخ  لفق  هتفرگ و  نیز 

هلمج نآ  زا  دش  لصاو  منهج  هب  ات  دومن  یم  دایرف  هلان و  گس  لثم  زور  هس  ات  دش و  دراو  رورـس  نآ  زاجعا  هب  هلولگ  دوب  هدز  دوخ 
بهن و يدعت  تسد  ای  دندوب  هدومن  رایخا  رورـس  نآ  نیرواجم  هب  رازآ  تیذا و  هرـصاحم  نامز  رد  هک  رارـشا  نآ  زا  کی  ره  هکنیا 

موقلا رباد  عطقف  یـضتقم  هب  هدیدرگ و  هتـشک  یقیرط  هب  کی  ره  هرـصاحم  عفر  زا  دعب  دندوب  هداشگ  رادـم  شرع  هضور  نآ  تراغ 
هب هچنانچ  هکنیا  هلمج  نآ  زا  دنتـسویپ  راوبلا  رادب  هدش  بذعم  ایند  رد  نوگانوگ  ياهبادغب  نیملاعلا  بر  دـمحلا هللا  اوملظ و  نیذـلا 
هب جایتحا  ربق  تفگ  دومن و  تراـغ  ار  نیـسح  ماـما  ترـضح  نیازخ  ياـهلام  یـسابع  دـش  رتسم  بوشآ  رهـش  نبا  زا  لوقنم  تیاور 
ود ره  شرـسپ  وا و  ترـضح  نآ  زاجعا  هب  تفر  نوریب  هنیدم  هب  البرک  زا  نوچ  دومن و  تمـسق  دوخ  ياهرکـشل  هب  درادـن و  نیازخ 

يالطب رد  ندنک  هرقن و  الط و  لیدانق  تراغ  هب  دومن  مادقا  هک  یسک  نا  سدقا  ضرا  نآ  هرـصاحم  نامز  رد  نینچمه  دندش  هتـشک 
قیرط هب  رارـشا  راجف و  هب  درادـن و  اهنیا  هب  جاـیتحا  ع )  ) اـضر ماـما  تفگ  یم  سدـقم و  حیرـض  عصرم  برد  هجرد و  شرع  هضور 
رورـس نآ  زاجعا  هب  هس  ره  شردارب  شرـسپ و  وا و  دش  نوریب  سدقم  دهـشم  زا  نوچ  دنیامن و  وا  تناعا  هک  دومن  تمـسق  بجاوم 

رونالا و لجالا  دیسلا  تستازجعم  نیا  ریرحت  نامز  هک  تشه  داتفه و  تسیود و  رازه و  هنس  رد  هکنیا  هلمج  نآ  زا  .دندیدرگ  هتشک 
ياملع الضف و  هلمج  زا  هک  ینسحلا  نسحم  دیس  اقا  نب  یلع  دیس  اقآ  دمصلادبع  دیس  اقآ  رادمتعیرـش  بانج  رهزالا  سدقملا  ملاعلا 
تیالو هب  تایلاع  تابتع  زا  هکنیا  زا  دعب  هک  دندومن  لقن  دندوب  هدش  فرشم  رایخا  رورـس  نآ  ترایز  هب  لاس  نیا  رد  تسا  هبوکداب 
تولخ نز  نآ  هب  هکنیا  زا  دـعب  مدروآ و  رد  دوخ  تیجوز  هلابح  هب  ینز  دـلب  نآ  فرـشا  زا  متـشگرب  دوب  هبوکداـب  هک  دوخ  یلـصا 
نیمه هب  لاس  هد  تدم  درکن و  هدئاف  مدرک  جالع  باب  نیا  رد  ردق  ره  مدـیدن و  نز  نآ  هب  تبغر  لیم و  راثآ  چـیه  دوخ  رد  مدومن 
مدومن فرـص  هدرب  راک  هب  دنداد  لمعلا  روتـسد  هربخ  لها  ابطا و  هچ  ره  هیودا  نیجاعم و  زا  تدـم  ضرع  نیا  رد  مدوب و  التبم  درد 

ماع صاخ و  ياوشیپ  مامه و  ماما  ترایز  مزاع  هدومن  یقیقح  يافشلا  راد  هب  هجوت  يور  هدش  سویام  اج  همه  زا  هکنیا  ات  دشن  دیفم 
رازآ تلاح و  نیا  زا  ارم  دـنناسر و  نامرد  هب  ناگراچیب  زاس  هراـچ  زا  ار  ناـمرد  یب  درد  نیا  دـیاش  مدـش  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح 

دنچ نوچ  مدش  رایخا  رورـس  نآ  زا  جالع  یعدتـسم  مدش و  بایفرـش  راربا  رورـس  نآ  ترایز  هب  روکذم  لاس  رد  هکنیا  ات  دنناهراو 
يور نم  رب  رامشیب  ملا  مغ و  مه و  دش و  گنت  ما  هنیس  دشن  ریقح  نیا  هب  رورس  نآ  زا  یتافتلا  رظن  چیه  تشذگ و  همدقم  نیا  زا  هام 

نیا رد  سک  یلوم  ای  هک  مدومن  ضرع  راسکنا  زجع و  ناـبز  هب  مدـش و  راربا  رورـس  نآ  رونم  سدـقم  حیرـض  هب  یجتلم  يزور  داد 
هضور هب  يور  يدیما  هب  دیماان  ددرگ  زاب  ادماین  هکرد 
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دیآ دراو  امش  هب  یبیسآ  رگا  نم  ندرگ  رب  شفک  دز و  دوخ  ندرگ  رب  تسد  یقش  نآ  (1 - ) 1
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افش نامرد  یب  درد  نیا  رگا  ما  هدومن  هجوت  نابـساپ  مکیالم  ناتـسا  نیا  هب  دوخ  نطو  زا  یبلطم  جاحن  اب  ما و  هدروآ  ترپرـس  شرع 
تسدقم بانج  زا  نم  درد  يافش  رظتنم  هک  ار  هبوکداب  لها  باوج  نابز  مادک  هب  مدرگرب و  دوخ  نطو  هب  يور  هچ  هب  یئامرفن  اطع 

امـش راوج  رد  هک  دـیئامرف  تمحرم  ار  دـنمدرد  نیا  نطوت  تاجارخا  دـیناد  یمن  تمرکم  هیطع و  نیا  لباق  ارم  هاگره  میامن  ادا  دوب 
هک اریز  مزادـنا  تماقا  لحر  ناراوگرزب  نآ  راوج  رد  هدومن  تایلاع  تابتع  هب  دوع  اـی  مشوپ  رد  دوخ  یلـصا  نطو  زا  مشچ  مشاـب و 

متـشه ای  متفه  زور  نآ  میامن و  هماقا  دلب  نآ  رد  مناوت  یمن  يراسمرـش  تلاجخ و  زا  لایخ  نیا  هب  مرادـن و  دوخ  نطو  هب  دوع  يور 
لاوحا رد  مدـش  دراو  لزنم  هب  نوچ  هدومن  تعجارم  دوخ  لزنم  هب  اروشاع  ترایز  مامتا  اعد و  لاحلا و  هیرگ و  زا  دـعب  دوب  اروشاـع 

مدیناسر و دوخ  هجوز  هب  یطرفم  تبغر  یلک و  لیم  هظحل  نامه  رد  متـسینقباس  صخـش  ایوگ  هک  مدـید  یلک  رییغت  لاحلا  یف  دوخ 
دوخ هجوز  رد  مه  لمح  لامتحا  هک  دـندومرف  یم  روبزم  دیـس  بانج  دـش و  فرط  رب  ضرم  نآ  هزملاب  رورـس  نآ  تافتلا  تکرب  زا 

نآ رونم  دقرم  تکرب  زا  هک  هبیرغ  تاعقاو  هلمج  زا  رگید  دومن و  دوع  دوخ  یلـصا  نطو  هب  زاب  دوصقم  لین  نیا  هب  يراب  میدید  یم 
بـالط هلمج  زا  یکی  هک  دـندوب  ردارب  ود  هک  هدـش  لـقن  اکذـلا  نویع  باـتک  رد  هک  تسا  یتیاـکح  تسا  تسویپ  روـهظ  هب  رورس 

اـضر ماما  ترـضح  ترایز  دصق  دوب  يدباع  دهاز  یقتم  درم  دوب  هبلط  هک  يردارب  نآ  دوب  مکاح  رکون  يرگید  دش و  یم  بوسحم 
ار دوخ  لافطا  لایع و  دوبن و  هناخ  هب  شردارب  هک  دمآ  یتقو  دمآ  دوب  مکاح  رکون  هک  دوخ  ردارب  هناخ  هب  عادو  تهج  هب  هدومن  (ع )

دنتفگ وا  هب  ارم  تیفیک  دومن  تعجارم  هناخ  هب  وا  ردارب  هک  یتقو  اما  دـندیدرگ  ترـضح  نآ  ترایز  هناور  تشگرب و  دومن و  عادو 
ردارب هب  نوچ  دیدرگ  هناور  دوخ  ردارب  بقع  زا  هدش و  راوس  دوخ  بسا  رب  دینـش  سدقم  دهـشم  بناج  هب  ار  دوخ  ردارب  نتفر  نوچ 

دور یم  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  ترایز  هب  مردارب  هک  دومن  رکف  دوخ  اب  ددرگرب  تساوخ  هدومن  عادو  ار  ردارب  دیـسر و  وا  ياقفر  و 
هجرد شرع  هناتسآ  هناور  راوز  ریاس  ردارب و  اب  دومن  سدقم  دهـشم  مزاع  ار  وا  رورـس  نآ  ترایز  قوش  مالک  هصالخ  مورن  نم  ارچ 
نیریاز هار  نیب  رد  دوب  هدومن  تداع  ناناملسم  تیذا  ملظ و  هب  وا  تعیبط  دوب و  مکاح  رکون  صخش  نآ  هک  نوچ  دیدرگ  رورس  نآ 

دومن یم  تحیصن  هظعوم و  ار  وا  دنچ  ره  دندومن و  یم  وا  نمؤم  ردارب  هب  ار  وا  هوکش  نیرئاز  داد و  یم  شحف  دومن و  یم  تیذا  ار 
رد دـش و  ضیرم  صخـش  نیا  هکنیا  اـت  دوب  راسمرـش  لـجخ و  وا  تسد  زا  نموم  ردارب  نآ  هشیمه  دـش و  یمن  بترتم  نآ  رب  هدـیاف 

نانچ تحلـصم  هدومن و  نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  نموم  ردارب  دندش  لاحـشوخ  وا  ندرم  زا  راوز  دومن  توف  سدقم  دهـشم  یکیدزن 
دهـشم رد  درب و  دوخ  هب  ار  وا  رکف  نیمه  هب  دیامن  نفد  سدقم  دهـشم  رد  دروایب  دنک و  راوس  شدوخ  بسا  نامه  رب  ار  وا  هک  دـید 
سدـقم ناکم  نامه  رد  دروآ  نآ  زا  دـعب  هدرب و  رورـس  نآ  ترایز  هب  ار  دوخ  ردارب  شعن  تفرگ و  لزنم  رهطم  نحـص  رد  سدـقم 

نحـص باوج  رد  یغاب  هدمآ  نوریب  دـش و  فرـشم  رورـس  نآ  ترایز  هب  هک  دـید  باوخ  رد  بش  نامه  رد  نموم  ردارب  دومن  نفد 
دوب و غاب  نآ  رد  هیلاع  تارامع  تارمث و  راجشا و  راهنا و  ایض و  افص و  تیاهن  رد  تسیغاب  دید  دش  غاب  لخاد  دمآ  شرظن  هب  رونم 
وا راسی  نیمی و  رد  رایـسب  مادخ  هسـشن و  ترامع  رد  رادـتقا  رابتعا و  تزع و  تیاهن  رد  یـصخش  هداتـسیا و  اجنآ  رد  رایـسب  مادـخ 
رد هک  یـصخش  دـید  تسیک  زا  تسیچ و  مادـخ  تارامع و  غاـب و  نیا  هک  دوب  رکف  رد  صلاـخ  نموم  نیا  هداتـسیا  فص  رد  فص 

هتشذگ زور  هک  تسوا  ردارب  دید  دومن  هظحالم  بوخ  نموم  صخش  نآ  داتفا  وا  ياپ  تسد و  رد  هتساوخرب  اج  زا  دوب  هتسشن  اجنآ 
تـسا عضو  هچ  نیا  يدیـسر  اجک  هب  هبترم  نیا  هب  ملاـظ  مکاـح و  رکون  هشیمه  يدوب  هدرم  وت  ردارب  يا  تفگ  دوب  هدومن  نفد  ار  وا 

تفگ صخش  نآ  امن  نایب  ار  نآ  ببس  میامن  یم  هدهاشم  وت  رد  هک 
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تیاهن رد  مدـش  رـضتحم  هک  نیمه  میامن  یم  لقن  وت  يارب  زا  ار  دوخ  تیاکح  لوا  زا  دیـسر  نم  هب  وت  ضیف  زا  همه  اـهنیا  ردارب  يا 
تنوشخ و تیاهن  رد  دندمآ  رفن  ود  دش و  شتآ  نم  بسا  یتسب و  بسا  رب  دنتشاذگ و  توبات  رب  ارم  نوچ  دندنک و  ارم  ناج  تدش 

دیشخبن هدیاف  هدومن  سامتلا  اهراوز  امش و  هب  دنچ  ره  دندومن و  یم  باذع  ارم  دوب و  ناشیا  تسد  رد  یـشتآ  ياهبرح  تیور  يدب 
بـسا بسا  دش و  بوچ  توبات  دندش و  رود  نم  زا  رفن  ود  نآ  میدش  سدقم  دهـشم  لخاد  ات  مدوب  باذع  شتآ  نآ  رد  بش  ره  و 

ره دش  شوشم  نم  لاوحا  زاب  دندوب  هداتسیا  نم  لباقم  رد  رترود  رفن  ود  نآ  دنتفر  دنتـشاذگ و  ارم  توبات  دش  فوقوم  شتآ  دش و 
ارم توبات  هک  دندمآ  هک  رصع  دیدرگن  بترتم  نآ  رب  هدیاف  دیئامن  صالخ  رفن  ود  نیا  تسد  زا  ارم  هک  مدومن  سامتلا  امـش  هب  دنچ 

يور رب  اضر  ماما  ترضح  و  ع )  ) اضر ماما  ترضح  يور  کیدزن  هداتـسبیا  مرتحم  مرح  رد  يریپ  درم  مدید  دیربب  هسدقم  هضور  هب 
هک دوـمرف  نم  هب  ریپ  نآ  دـینادرگ  ار  دوـخ  كراـبم  يور  ترـضح  مدرک  مالـس  نم  دوـب  هتـسشن  نآ  هب  بیرق  اـب  رهطم  قودـنص و 

رگیدراب کی  ارم  نوچ  دندومرفن و  ارم  باوج  ترـضح  دیـشخبن و  هدیاف  مدرک  سامتلا  نم  دشخبب  ار  وت  ترـضح  هک  نک  سامتلا 
رگید هعفد  نوچ   (1) نک سامتلا  تفگ  نم  هب  زاب  مدیسر  ریپ  درم  نآ  کیدزن  هب  نوچ  دندینادرگ  ترضح  نآ  سدقم  حیرـض  رود 

هدب مسق  شدج  قح  هب  ار  ترضح  نک و  سامتلا  تفگ  نم  هب  ینارون  ریپ  درم  نآ  میس  هعفد  رد  دندینادرگ  رونم  حیرض  رود  هب  ارم 
تدج قح  هب  ار  وت  ترضح  ای  هک  مدرک  ضرع  نم  دش  دهاوخ  دراو  وت  رب  يدید  هک  اهباذع  نامه  دنرب  نوریب  ار  وت  هک  نیمه  الا  و 

كرابم يور  ترضح  مرادن  ار  باذع  بات  رگید  میامش و  راوز  هک  نک  وفع  ارم  رذگ و  رد  نم  تاریصقت  رس  زا  هک  مهد  یم  مسق 
هدومن زاب  كرابم  تشگنا  ود  هب  يذغاک  میشاب  هتشاد  تعافـش  يور  ام  هک  اهنیا  دنراذگ  یمن  دندومرف  دندومن و  ینارون  ریپ  نآ  هب 

نیا هک  دندرک  دایرف  دـندوب  نم  يور  شیپ  رد  هک  تاج  هلمع  نیا  مور  نوریب  هسدـقم  هضور  زا  متـساوخ  هک  نیمه  دـنداد  نم  هب  و 
یم باذع  ارم  هک  رفن  ود  نآ  يور  رگید  ینیب و  یم  هک  دندروآ  ترامع  غاب و  نیا  هب  ارم  تسا و  ع )  ) اضر ماما  هدرک  دازآ  صخش 
نیا هب  ارم  هاـگره  يدومن و  نم  هب  يردارب  ملاـع  رد  هک  تسا  یفطل  زا  همه  اـهنیا  مشاـب و  یم  میعن  نیا  رد  لاـح  مدـیدن و  دـندرک 

يراودیما مدش و  رادیب  باوخ  زا  دیوگ  یم  سدقم  درم  نآ  سپ  مشاب  باذع  رد  تمایق  زور  ات  تسیاب  يدروآ  یمن  سدـقم  ناکم 
تسا هدومن  تیاور  باتک  نآ  رد  ًاضیا  متشاد و  ار  ترضح  نآ  ترواجم  ترایز و  تلیـضف  دش و  دایز  نیرهاط  همئا  قافـشا  هب  نم 

الا حلاصلادبع  اهانب  هنیدمب  نفد  لاق  ص )  ) هللا لوسرلا  دانسالا  فذحب  مهیلع  هللا  ناوضر  ءاملعلا  هلوادن  امن  حیحصلا  ثیدحلا  یف  و 
هنجلا و هللا  یلع  هل  تنمض  هرازم  تتش  هراد و  دعب  یلع  هراز  نمف  ینم  هعـضب  دابانـس  اهل  لاقی  سوط  ضراب  هدلب  نینرقلاوذ  ردنکس 

هجح یفلا  هوطخ  لکل  لاق  وا  هلوبقم  هرمع  فلا  هروربم و  هجح  فلا  باوث  هللا  بتک  همایقلا و  موی  یتجرد  یف  ناک  مراع و  نماضلا 
هب یقلت  دنزادنا و  یم  ار  دنـس  هک  هدـش  املع  نیب  لوا  دـش  هک  یئاهزیچ  هلمج  زا  ینعی  هللا  دـنع  ملعلا  هلوبقم و  هرمع  یفلا  هروربم و 

ردنکـسا راکوکین  هدنب  ار  نآ  هتـشاذگ  انب  هک  يرهـش  هب  دوش  یم  نوفدم  دندومرف  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  نیا  دـنا  هدومن  لوبق 
وا و هناـخ  يرود  رب  دـنک  تراـیز  ار  وا  هک  یـسک  سپ  نم  نت  هراـپ  دـنیوگ  یم  دابانـس  ار  وا  هک  سوـط  نیمز  هب  يدـلب  نـینرقلاوذ 
رد نم  هجرد  رد  راوز  نآ  دشاب  یم  تسنویدم و  نماض  ار و  تشهب  ملاع  دنوادخ  رب  وا  يارب  زا  موش  یم  نماض  وا  رازم  یگدنکارپ 
ره تهج  هب  ترـضح  نآ  دومرف  هکنیا  ای  هدـش  لوبق  هرمع  رازه  هزیکاـپ و  رازه ج  باوث  وا  يارب  زا  ادـخ  دـسیون  یم  تماـیق و  زور 

ع)  ) اضر هب  ترضح  نآ  ندوب  بقلم  اما  تسا و  دنوادخ  اناد  هدش و  لوبق  هرمع  رازه  ود  رازه ج و  ود  باوث  دراد  یم  رب  هک  يراک 
تسا نیا 
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ع)  ) یقت دمحم  ماما  تمدخ  هب  تفگ  هک  تسا  هدومن  تیاور  یطنزب  رـصن  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  نویع  رد  هر )  ) قودـص هک 
تهج هب  هداهن  مسا  اـضر  نوماـم  ار  تراوگرزب  ردـپ  هک  دـننک  یم  ناـمگ  نینچ  نیفلاـخم  زا  یموق  موش  تیادـئف  هک  هدرک  ضرع 

هب دیدنـسپ  ار  وا  دوخ و  يدـهع  تیالو  تهج  هب  دیدنـسپ  ار  وا  دوخ و  يدـهع  تیالو  تهج  هب  دومن  رایتخا  ار  ترـضح  نآ  هکنیا 
هک تسا  نآ  نیا  تلع  هکلب  تیدحا  سدقا  بانج  نانمشد  دنیوگ  یم  غورد  دندومرف  ع )  ) یقت دمحم  ماما  ترـضح  رما  نیا  تهج 

راوگرزب نآ  زا  دعب  همئا  نامزلا و  رخآ  ربمغیپ  هدیدنـسپ  نامـسآ و  نیمز و  رد  دوب  ملاع  قالخ  بانج  هدیدنـسپ  ترـضح  نآ  نوچ 
ملاع و دنوادخ  هدیدنـسپ  يده  همئا  زا  کی  ره  هک  مدومن  ضرع  نم  دـیوگ  یم  رـصن  یبا  نب  دـمحم  دـش  اضر  هب  بقلم  اذـهل  دوب 
وا زا  همه  فلاخم  قفاوم و  ار  ماراوگرزب  ردپ  نوچ  هک  دندومرف  ترـضح  نآ  دارادن  ترـضح  نآ  هب  صاصاتخا  دـندوب و  وا  ربمغیپ 

متفه و هلبق  ار  راوگرزب  نآ  هکنیا  ام  دندش و  اضر  هب  بقلم  اذـهل  دوبن  ع )  ) همئا زا  کی  چـیه  يارب  زا  هبترم  نیا  دـندوب و  دونـشوخ 
ماـهم و عیمج  رد  تسا  اـهنآ  هب  قیـالخ  هجوـت  لـحم  هک  تسا  عـضوم  تفه  نوـچ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـنیوگ  یم  متـشه  ماـما 
دنیامن و یم  ظعاو  رب  هلبق  قالطا  هک  هچنانچ  دنا  هدومن  اهنآ  رب  هلبق  قالطا  اذـهل  دـنوش  یم  لاحم  نآ  هب  لسوتم  نامدرم  دـصاقم و 

هفرـش هللا  داز  تسا  همظعم  هبعک  هنکما  نآ  زا  لوا  تسا  وا  يوس  هب  مدرم  لابقا  هجوت و  هک  ببـس  نیا  هب  هلبق  ظعاو  لک  دـنیوگ  یم 
نیز ماـما  باـنج  نسح و  ماـما  ترـضح  ناـمزلا و  رخآ  ربمغیپ  باـنج  رونم  رهطم  دـقرم  هک  هبیط  هنیدـم  مود  تسا  یقیقح  هلبق  هک 

تسقیالخ هجوت  ببس  هب  فیرش  ناکم  نآ  رب  هلبق  قالطا  دنشاب و  یم  اجنآ  رد  ع )  ) قداص رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  نیدباعلا و 
يالبرک مراهچ  تسا  ع )  ) نینمؤملاریما بانج  نفدـم  هک  تسا  فرـشا  فجن  میـس  ناشیا  رونلا  عطاـس  دـقمممرم  روضح  فرـش  هب 

ماما بانج  هک  تسا  نیمظاک  مجنپ  دـننوفدم  فیرـش  ناکم  نآ  رد  دادـفا  هل  نیملاـعلا  حور  یحور و  ـالبرک  مولظم  هک  تسا  یلعم 
ماما و  ع )  ) یقن یلع  ماما  بانج  دـقرم  لحم  هک  تسا  يار  نم  رـس  مشـش  دـننوفدم  اجنآ  رد  یقت  دـمحم  ماما  و  ع )  ) مظاـک یـسوم 
شش نیا  نیا  نوچ  سپ  دشاب  یم  ادفلا  هل  یحور  يوضر  سدقم  دهشم  متفه  تسا  رمالا  بحاص  تبیغ  لحم  تسیرکسع و  نسح 

هدرمش هفیرش  هنکما  نیا  تسا  یقیح  هلبق  هک  هبعک  زا  هاگ  ره  سپ  هقیحلا  باب  نم  لوا  دنـشاب و  ینم  هلبق  هیراجملا  باب  نم  عضوم 
هنـسلا رد  هکنیا  دـنیوگ و  یم  متفه  هلبق  اذـهل  دوش  یم  عقاو  متفه  هلبق  ع )  ) اضر ماـما  ترـضح  رهطم  دـقرم  برقـالاف  برقـالا  دوش 

یم زاـمن  یتـقو  کـی  رد  راوگرزب  نآ  هک  دـنیوگ  یم  متفه  هلبق  نآ  ببـس  هب  ار  ع )  ) اـضر ترـضح  هک  تسا  هدـش  روهـشم  هاوفاو 
.تسا راهتشا  ضحم  مدروخن و  رب  نیا  رد  یتسرد  يذخام  هب  دندومن  ادتقا  ترضح  نآ  هب  ع )  ) یسوم ماما  ترضح  دندومن 

مراهچ باب 

ترایز هب  یهاوخ  نوچ  هک  تسا  هدـش  لقن  هیولوق  نب  دـمحم  هیقف  خیـش  زا  تسا  ترـضح  نآ  ترایز  تامدـقم  بادآ و  ناـیب  رد 
َّمُهَّللا ناوخب  اعد  نیا  ندرک  لسغ  تقو  رد  تا  هناخ  زا  ندمآ  نوریب  تقو  رد  نک و  لسغ  سپ  يوش  هناور  ع )  ) اضر ماما  ترـضح 
ُْهلَعْجا َّمُهَّللا  َِکب  َّالِإ  َهَُّوق  ُهَّنِإَف َال  َْکیَلَع  َءاَنَّثلا  َکَتَّبَحَم َو  َکَتَحْدِم َو  ِیناَِسل  یَلَع  ِرْجَأ  يِرْدَـص َو  ِیل  ْحَرْـشا  ِیْبلَق َو  ِیل  ْرِّهَط  ِینْرِّهَط َو 

َیِلا ُتلَکََوت  هللا  َیبسَح  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلا  ِهَّللِاب َو  ِهَّللا َو  ِمِْسب  وگب  يور  نوریب  تا  هناخ  زا  یهاوخ  نوچ  ًءاَفِش و  ِیل 
َْکَیلِإ َّمُهَّللا  وگب  تسیاب و  تا  هناخ  رد  رد  يدـمآ  نوریب  نوچ  سپ  ُتدَرَا  َكَدـنِع  ام  ُتدَـصَق َو  َکیلَا  ُتهَجََوت و  َکـَیلا  َمَهللا  ِهللا 

ُهَظِفَح ْنَم  ُعِّیَُضی  ُهَداَرَأ َو َال  ْنَم  ُبِّیَُخی  ْنَم َال  اَی  ِیْنبِّیَُخت  َالَف  ُْتِقثَو  َِکب  ِینَْتلَّوَخ َو  اَم  ِیلاَم َو  ِیلْهَأ َو  ُْتفَّلَخ  َْکیَلَع  یِهْجَو َو  ُتْهَّجَو 
َتْظِفَح ْنَم  ُعیِضَی  ُهَّنِإَف َال  َکِظْفِِحب  ِینْظَفْحا  َو  ِِهلآ ) َو   ) ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 
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زا هک  یتقو  رد  رگید  هفرـشم  نکاما  هسدقم و  هدهاشم  رد  اعد  ود  نیا  زا  کی  ره  ندـناوخ  هک  تسا  روطـسم  بتک  زا  یـضعب  رد  و 
هتفرگ یئاج  هب  یـسرب  نوچ  هک  تسلوقنم  رازم  بتک  زا  یـضعب  رد  تسا و  بساـنم  دـنیامن  تراـیز  هضور و  هب  نتفر  هدارا  شلزنم 

وگب دتفا  رونم  هبق  هب  ترظن  نوچ  دوش  یم  هدید  ترضح  نآ  رونم 

َِمئاَعَد ِدابعلا َو  َناطلُس  ِمَمُْألا َو  َهَداَق  ِمَرَْکلا َو  َلوُصُأ  ِْملِْحلا َو  یَهَْتنُم  ِْملِْعلا َو  َناَّزُخ  َِهلاَسِّرلا َو  َندعَم  ِهَُّوبُّنلا َو  ِْتَیب  َلْهَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 
َهَْرتِع َنِیلَسْرُْملا َو  َهَْوفَـص  َنیِِّیبَّنلا َو  ََهلالُـس  ِنَمْحَّرلا َو  َءاَنَمُأ  ِناَمیِْإلا َو  َباَْوبَأ  ِدالِْبلا َو  َناَکْرَأ  ِداَبِْعلا َو  َهَساَس  ِراربالا َو  َرِـصانَع  ِراَیْخَْألا َو 

ینقَفَو يِذَّلا  ُدمَحلَا ِهللا  وگب  يوش  دهـشم  ياهراصح  لخاد  نوچ  ُمالَّسلا و  ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  مُکیَلَع َو  مالـسلا  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَرَیِخ 
ِدمَحلَا مِهَتبُرت  َهَحاس  مُُهبیغَم َو  ِهِوفَِعب  ُلوُزُّنلا  مُهُروُبق َو  ٍهَرایز  نِم  یظَح  ینبیُجی  وَا  مُهَمَرَح َو  ینَدَروَا  هتجُح َو  تَرایز  ِِهئایلوَا َو  دصَِقل 

ُهتَمِعن َو ینَدافَا  هتَِیفاع َو  یَنـسَبلَا  َلب  هتعَقََوت  امِیف  یئاجَر  َعَطَق  ُُهتوَجَر َو ال  ام  ینَع  َفَرَـص  ُُهتلَمَا َو ال  اـم  یناـمرَحب  ینمـُسی  َمل  يذَّلا  هللا 
ع)  ) قداص رفعج  ماما  زا  هر )  ) یـسوط خیـش  هک  یثیدـح  زا  امن و  ترایز  لسغ  زاسب و  وضو  يدـش  لخاد  نوچ  سپ  ُهَتَمارِک  ِیناـتَا 
هیولوق و نب  دمحم  زا  هک  ار  اعد  نیا  لسغ  تقو  رد  دنا و  هتفگ  یـضعب  هچنانچ  دوش  یم  نونظم  لسغ  رب  وضو  مدـقت  هدرک  تیاور 

َکَتَّبَحَم َکَتَحْدِم َو  ِیناَِسل  یَلَع  ِرْجَأ  يِرْدَص َو  ِیل  ْحَرْشا  ِیْبلَق َو  ِیل  ْرِّهَط  ِینْرِّهَط َو  َّمُهَّللا  میوگب  تسا  هدش  لقن  هر )  ) یـسوط خیش 
َکِْقلَخ ِعیِمَج  یَلَع  ُهَداَهَّشلا  َکِِّیبَن َو  ِهَّنُِـسل  ُعاَبِّتِالا  َكِْرمَِأل َو  ُمِیلْـسَّتلا  ِینیِد  َماَِوق  َّنَأ  ُتِْملَع  ْدَـق  َِکب َو  َّالِإ  َهَُّوق  ُهَّنِإَف َال  َکـْیَلَع  َءاَـنَّثلا  َو 

قداص بانج  زا  هر )  ) یـسوط خیـش  هک  ار  اعد  نیا  لسغ  زا  غارف  زا  دعب  ٌریِدَق و  ْیَـش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  ًارُون  ًءاَفِـش َو  ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا 
ٍهَهاع َو ٍهَفا َو  ِلُک  نِم  ٍمقُـس  ٍءاد َو  ٍلُـک  نِم  ًاـیفاک  ًازرِح َو  ًارُوهَظ َو  ًارون َو  ُُهلَعجا  مُّهللَا  دـناوخب  تسا  هدومن  تیاور  ص )  ) دـمحم لآ 

ًادِـهاش ِیل  ُُهلَعجا  ینم َو  ُضرالا  ِتلقا  ام  یبَصَع َو  یحَم َو  يرََـشب َو  يرعِـش َو  یمَد َو  یِمَحل َو  یماظِع َو  یِحِراوَج َو  ِیبلَق َو  ِِهب  رُهَط 
هک دریگب  وضو  دوشن  نکمم  لسغ  هاگ  ره  دنا  هدومرف  املع  زا  یـضعب  َنیمحاَّرلا و  َمحرَا  ای  یتَقاف  يرقَف َو  یتَجاح َو  َموَی  َهَمایِقلا  َموَی 

هجوتم نت  مارآ  لد و  مارآ  هب  امن و  لامعتـسا  شوخ  يوب  شوپب و  ار  دوخ  ياـهماج  نیرت  هزیکاـپ  سپ  تشاد  دـهاوخ  باوث  ناـمه 
درادرب مه  هب  کیدزن  ار  اهماگ  دـیامن و  هجوت  نایوگ  دـیمحت  ریبکت و  حـیبست و  دـیامن و  هنهرب  ياپ  دوش و  ترـضح  نآ  رونم  هعقب 

یم رب  ریاز  هک  یمدـق  ره  هب  هک  دوب  نیا  نمـضتم  هک  دـش  رکذ  یثیدـح  ًاقباس  تسباوث و  یتداـیز  بجوم  مادـقا  ترثک  رد  هک  اریز 
امن یعـس  یـسرب  هسدقم  هناتـسآ  هب  نوچ  دوش  یم  هتـشون  وا  لمع  همان  رد  هروربم  هرمع  رازه  ود  هلوبقم و  جح  رازه  ود  باوث  دراد 

ِلیلَّذلا َکَیدـبَع  نِا  َكُدـبَع َو  اَنَا  يالوَم  َنبا  َيالوَم و  ای  امن  لصاح  قیرط  نیا  هب  لوخد  نذا  سپ  دوش  لصاح  وت  يارب  زا  یتقر  هک 
ای ُلُخدَا  َِکب  یلاعَت  ِهللا  َیِلا  ًالـسَوَتُم  َکِماقَم  َیلَا  اهِجَوَتُم  َکَمرَِحل  ًادِص  اَم  َِکتَمَِذب  ًاریجَتـسُم  َِکئاج  َکِقَِحب  ُفِرَتعُملا  َکیدَـی  َنَیب 

ِنیَملاَعلا ءاِسن  هَِدیَـس  ءارهزلا  همطاف  اـی  لُـخدَاَء  نینمؤملاریمَا  اـی  لُـخدَاَء  هللا  هَجُح  اـی  لُـخدَاَء  هللا  ِیبَن  اـیلُخدَاَء  ِهللا  لُوسَر  اـیلُخدَاَء  هللا 
ای انالوم  ای  لُخدَاَء  ع )  ) نیسحلا نب  یلَع  ای  يالوم  ای  لُخدَاَء  نیسُحلا  هللادبع  ابا  ای  انیلوَم  ای  لُخدَاَء  نَسَحلا  دَّمَُحم  ابا  انِیلوَم  ای  لُخدَاَء 
هللا َِیلَو  ای  نَسَحلا  ابا  انیلوَم  ای  لُخدَاَء  رفعَج  نب  یَـسُوم  نَسَحلا  ابا  ای  لُخدَاَء  دمحم  نب  رفعَج  هللادبَع  ابا  ای  لُخدَاَء  یلَع  نب  دمَُحم  ابا 
اذـه ِیف  َنُوقدـحُملا  َنُِوفاحلا  َنُومیقُملا  هَِکئـالَملا  اـُهتَیَا  اـی  لُـخدَاَء  ُهتاـکََرب  هللا َو  هَمحَر  هللا َو  مالَـس  َکـیَلَع  هِقلَخ  یلَع  هللا  هَجُح  اـی 

انادَه يِذَّلا  ُدمَحلَا ِهللا  ریگب  لوخد  نذا  قیرط  نیا  هب  یهاوخ  هاگره  هتاکََرب و  ِهللا َو  َهَمحَر  ُكرابُملا َو  ِفیرَشلا  ِدَهشَملا 
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َیبَنلا َتُوُیب  ولُخدَت  اونَمآ ال  يِذَّلا  اَُهیَا  ای  ُقَحلا  َکلَوَق  َتلُقَف َو  قَحلِاب  اَنَّبَر  ُلُسُر  َتئاج  دقل  هللا  اَنیادَه  نَا  َول ال  يدَتهَِتل  انُک  اَم  اذـِهل َو 
ِنَسَحلا ارهَّزلا َو  هَمِطاف  ُنِذاَتسُم  َنینمُؤملاریمَا َو  نِذاتسم  َهیَلَع َو  ِهللا  ُتاولَص  َِکلوُسَر  ُنِذاتسُم  َُکنِذاَتسُم َو  اذ  اَنَا  اَهَف  مَُکل  َنَذُوی  نَا  ِّالا 
لوُخُدلا نَسَحلا َو  نبا  ای  َيالوَم  ای  ُنِذاتسَا  رَفعَج َو  ِنب  یَـسُوم  دَمَُحم َو  نب  رَفعَج  یلَع َو  نب  دَمَُحم  نیـسُحلا َو  نب  یلَع  نیَـسُحلا َو  َو 

رازم بتک  زا  یضعب  رد  ُهتاکََرب و  ِهللا َو  ُهَمحَر  مُکیَلَع َو  ُمالَـس  ِهللا َو  ُتاولَـص  َكِدَهـشَِمب  نیلِکَوُملا  ُهَِکئالَملا  ُنِذاَتـسَا  َِکبرَح َو  َیِلا 
وگب یسرب  هسدقم  هناتسآ  رد  هب  نوچ  هک  تسا  هدش  لقن  نینچ 

َمَرکَا ٍدوصقَم َو  َمَرکَا  َکَنِا  َمُهللَا  ِِهلیبَس  نِم  ِهَیِلا  اعَد  اَِمل  ُقِیفوَتلا  ِهنیدـِل َو  ِهتَیادِـه  یَلَع  هللا  ُدـمَحلَا  رَبکَا  ُهللا  ُهَّللا و  َّالِإ  ََهلِإ  ُرَبْکَأ و َال  ُهَّللا 
ِلا دَـمَُحم َو  یَلَع  ِلَص  َمُّهللَا  َنیِبیَطلا  ِِهئانبا  َنیرهاطلا َو  ِِهئابآ  یلَع  ِهیلَع َو  َُکتاولَـص  َکِیبَن  ِتِنب  َنباَی  َکَیِلا  ًابِرَقتُم  َکتیَتَا  دَـق  یتام َو 

باتک رد  یـسوط  خیـش  َنیبَرَقُملا و  َنِم  ِهَرِخالا َو  اینُّدـلا َو  ِیف  اَهیجَو  َكَدـنِع  ینلَعجا  ِیئاجَر َو  عَطقَت  یُعَـس َو ال  بَیُِجی  دَـمَُحم َو ال 
هـسدقم هضور  لخاد  هاگ  ره  هک  عماـج  هب  مجرتم  باـتک  رد  یـضر  یمق  دـیلو  نب  نسح  نب  دـمحمن  زا  تسا  هدومن  لـقن  بیذـهت 

هناش نایم  ار  هلبق  هدـب  رارق  امن و  ترـضح  نآ  حیرـض  لباقم  ار  دوخ  يور  نآ  زا  دـعب  يدیـسر  بانج  نآ  رهطم  ربق  لباقم  يدـش و 
ُدِّیَس ُهَّنَأ  َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا َو  ُدِّیَس  ُهَّنَأ  ُُهلوُسَر َو  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  ْنَأ  ُدَهْشَأ  َُهل َو  َکیِرَـش  ُهَدْحَو َال  ُهَّللا  َّالِإ  ََهلِإ  ْنَأ َال  ُدَهْـشَأ  وگب  دوخ و 

َكُْریَغ اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی  ًهَالَص َال  َنیِعَمْجَأ  َکِْقلَخ  ِدِّیَس  َکِِّیبَن َو  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنِیلَسْرُْملا  ِءاَِیْبنَْألا َو 
ْنِم َْتئِـش  ْنَِمل  ًاـیِداَه  ُهَْتلَعَج  َکِْـملِِعب َو  ُهَْتبَجَْتنا  يِذَّلا  َکـِلوُسَر  یِخَأ  َكِدـْبَع َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 

َنِْمیَهُْملا َکـِْقلَخ َو  َنـَْیب  َکـِئاَضَق  ِلْـصَف )  ) َلْـصَف َِکلْدَِـعب َو  ِنیِّدـلا  ِناَّیَد )  ) َناَّیَد َکـِتَالاَسِِرب َو  ُهَْـتثََعب  ْنَـم  یَلَع  َلِیلَّدـلا  َکـِْقلَخ َو 
ِْنیَْطبِّسلا ِّمُأ  َکِِّیلَو َو  ِهَجْوَز  َکِِّیبَن َو  ِْتِنب  َهَمِطاَـف  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ُُهتاَـکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ِْهیَلَع َو  ُمَـالَّسلا  ِهِّلُک َو  َکـِلَذ  یَلَع  ِنِْمیَهُْملا ) )

ًهَالَص َنیِعَمْجَأ  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ِهَدِّیَس  ِهَّیِکَّزلا  ِهَّیِضَّرلا  ِهَّیِقَّنلا  ِهَّیِقَّتلا  ِهَرَّهَطُْملا  ِهَرِهاَّطلا  ِهَرْهُّطلا  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  ْيَدِّیَس  ِْنیَسُْحلا  ِنَسَْحلا َو 
َکِْقلَخ َو ِیف  ِْنیَِمئاَْقلا  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَـش  ْيَدِّیَـس  َکِِّیبَن َو  ْیَْطبِـس  ِْنیَـسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َكُْریَغ  اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی  َال 

ِْنیَـسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َکِْقلَخ  َْنَیب  َِکئاَضَق  ْیَلْـصَف  َِکلْدَِعب َو  ِنیِّدلا  ِیَناَّیَد  َِکتَالاَسِِرب َو  ُهَْتثََعب )  ) َْتثََعب ْنَم  یَلَع  ِْنیَلِیلَّدلا 
َنیِِدباَْعلا ِدِّیَـس  َکِْقلَخ  َْنَیب  َِکئاَضَق  ِلْصَف  َِکلْدَِعب َو  ِنیِّدـلا  ِناَّیَد  َِکتَالاَسِِرب َو  َْتثََعب  ْنَم  یَلَع  ِلِیلَّدـلا  َکِْقلَخ َو  ِیف  ِِمئاَْقلا  َكِدـْبَع 

َكِْدبَع َو ِقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنیِِّیبَّنلا  ِْملِع  ِِرقَاب  َکِضْرَأ  ِیف  َِکتَفِیلَخ  َكِْدبَع َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
َکِْقلَخ ِیف  َِکناَِسل  ِِحلاَّصلا َو  َكِدـْبَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِّراَْبلا  ِقِداَّصلا  َنیِعَمْجَأ  َکِْقلَخ  یَلَع  َِکتَّجُح  َِکنیِد َو  ِِّیلَو 
ِِمئاَْقلا َِکنیِد  ِِّیلَو  َكِْدبَع َو  یَـضَتْرُْملا  اَضِّرلا  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َِکتَّیَِرب  یَلَع  ِهَّجُْحلا  َو  َِکتَمْکِِحب )  ) َکِمْکُِحب ِقِطاَّنلا 
َكِْدبَع ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َكُْریَغ  اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی  ًهَالَـص َال  َنِیقِداَّصلا  ِِهئَابآ  ِنیِد  َِکنیِد َو  َیلِإ  یِعاَّدلا  َِکلْدَِـعب َو 

ِْنب ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َِکنیِد  ِِّیلَو  َكِدـْبَع َو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َکـِلِیبَس  َیلِإ  یِعاَّدـلا  َكِْرمَأـِب َو  ِِمئاَْـقلا  َکِِّیلَو  َو 
َیلِإ یِعاَّدـلا  َِکتَماَرَِکب  ِصوُصْخَْملا  َکِْقلَخ  یَلَع  َكِدِـهاَش  َکِِّیبَن َو  ْنَع  يِّدَؤُْملا  َِکتَّجُح  َکِْقلَخ َو  ِیف  ِِمئاَْقلا  َكِْرمَِأب  ِلِماَْعلا  ٍِّیلَع 
ًهَِیقَاب ًهَیِماَن  ًهَّماَت  ًهَالَـص  َکِْقلَخ  ِیف  ِِمئاَْقلا  َکِِّیلَو  َکـِتَّجُح َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  َُکتاَوَلَـص  َکـِلوُسَر  ِهَعاَـط  َکـِتَعاَط َو 

ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  ُهَعَم  اَُنلَعَْجت  اَِهب َو  ُهُرُْصنَت  ُهَجَرَف َو  اَِهب  ُلِّجَُعت 
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اَْینُّدلا َو َّرَـش  ْمِِهب  یِّنَع  ْفِرْـصا  ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا َو  َْریَخ  ْمِِهب  ِیْنقُزْراَف  ْمُهَّوُدَـع  يِداَعُأ  ْمُهَِّیلَو َو  ِیلاَوُأ  ْمِهِّبُِحب َو  َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
ُمَالَّسلا ِهَّللا  َهَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَـالَّسلا  وگب  ترـضح و  نآ  شیپ  رد  نیـشنب  سپ  ِهَماَـیِْقلا  ِمْوَی  َلاَوْهَأ  ِهَرِخآـْلا َو 

َثِراَو اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِهَْوفِـص  َمَدآ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِنیِّدـلا  َدوُمَع  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِضْرَْألا  ِتاَُملُظ  ِیف  ِهَّللا  َرُون  اَی  َْکیَلَع 
یَـسُوم َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِحـِیبَذ  َلیِعاَمْـسِإ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِِّیبَن  ٍحُون 

َنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِحوُر  یَـسیِع  َثِراَو  اَی  َکـْیَلَع  ُمَـالَّسلا  ِهَّللا  ِمِیلَک 
ْيَدِّیَس ِْنیَسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِءاَرْهَّزلا  َهَمِطاَف  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِلوُسَر  ِّیِـصَو  ِهَّللا َو  ِِّیلَو  ٍِّیلَع 

َنِیلَّوَْألا َو ِْملِع  ِِرقَاب  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َنیِدـِباَْعلا  ِْنیَز  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش 
ُقیِّدِّصلا اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِّراَْبلا  ِقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َنیِرِخْآلا 

ِرَْکنُْملا ِنَع  َْتیَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  َتْرَمَأ  َهاَکَّزلا َو  َْتیَتآ  َهَالَّصلا َو  َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ُیِقَّتلا  ُّراَْبلا  ُّیِـصَْولا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ُدیِهَّشلا 
دوخ تسار  بناج  سپ  ٌدیجَم  ٌدیمَح  ُهَّنَا  ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ِنَسَْحلا َو  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َتْدَـبَع  َو 

ِءاَضَق ِْریَِغب  ِینَّدَُرت  ِیْنبِّیَُخت َو َال  َالَف  َکـِتَمْحَر  َءاَـجَر  ِدَـالِْبلا  ُْتعَطَق  یِـضْرَأ َو  ْنِم  ُتْدَمَـص  َکـَْیلِإ  َّمُهَّللا  دـیوگب  دنابـسچب و  ربق  رب  ار 
اَّمِم ًاذـِئاَع  ًادـِفاَو  ًاِرئاَز  َُکْتیَتَأ  َيَالْوَم  اَی  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  َکـِلوُسَر  یِخَأ  ِْنبا  ِْربَق  یَلَع  ِیبُّلَقَت  ْمَحْرا  ِیتَجاَـح َو 
ِهللا َدـنَع  َْتنَأ  ٌدوُمْحَم َو  ٌماَقَم  ِهَّللا  َدـْنِع  َکَـلَف  ِیتَقاَـف  يِْرقَف َو  َمْوَی  ِهَّللا  َیلِإ  ًاـِعفاَش  ِیل  ْنُکَف  يِرْهَظ  یَلَع  ُْتبَطَتْحا  یِـسْفَن َو  یَلَع  ُْتیَنَج 

ُبَّرَقَتَأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  دیوگب  دنابـسچب و  ربق  رب  ار  دوخ  پچ  بناج  دراذگب و  ار  پچ  تسد  درادرب و  ربق  زا  ار  تسار  تسد  سپ  ٌهیِجَو 
َنیِذَّلا ِنَْعلا  َّمُهَّللا  ْمُهَنوُد  ٍهَجِیلَو  ِّلُـک  ْنِم  هللا  یلا  ُأَْربَأ  ْمَُهلَّوَأ َو  ُْتیَّلََوت  اَـمک  ْمُهَرِخآ  یَّلَوـَتَأ  ْمِِهتَیَـالِِوب  کـیلا  ُلَـسََوتَا  ْمِهِّبُِحب َو  َکـَْیلِإ 

یِّنِإ َّمُهَّللا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِفاَتْکَأ  یَلَع  َساَّنلا  اُولَمَح  َکِماَمِِإب َو  اوُرِخَس  َِکتاَیِآب َو  اوُدَحَج  َکَِّیبَن َو  اوُمَهَّا  َکَتَمِْعن َو  وَریَغ  َکنید و  اُولََّدب 
دیوگب دـیایب و  ترـضح  نآ  ياپ  نییاپ  هب  سپ  ُمیحَر  ای  ُناَمْحَر  اَـی  ِهَرِخآـْلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  ْمُْهنِم  ِهَءاَرَْبلا  ْمِْهیَلَع َو  ِهَنْعَّللاـِب  َکـَْیلِإ  ُبَّرَقَتَأ 

َْتنَأ َتبَـسَتحا َو  َتْرَبَص َو  یِکزلا  َکَنَدـَب  رُِهاـطلا و  َكِدَـسَج  سبیطلا و  َکِـحوُر  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِنَسَْحلا  اـَبَأ  اَـی  َکـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
نیموصعم همئا  رئاس  نالتاق  و  ع )  ) نینمؤملاریما لتاق  رب  نعل  رد  نک  هغلابم  ِنُْسلَْألا و  يِْدیَْألِاب َو  َکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َلَتَق  ُقَّدَصُْملا  ُقِداَّصلا 

مود تعکر  رد  سی و  هروس  دـمح  زا  دـعب  لوا  تعکر  رد  راذـگب و  ترایز  زامن  تعکر  ود  ایب و  ربق  رـس  بناج  هب  ربق  زا  سپ  (ع )
لاح رد  نک و  رکـش  هدجـس  سپ  نک  اعد  نمؤم  ناردارب  نارگید و  دوخ و  يارب  زا  يوش  غراف  نوچ  نمحرلا و  هروس  دمح  زا  دعب 
َتنَا َکَنال  ََکل  ِالا  ُنُوکَی  َدوُجُسلا ال  َعوُکُرلا َو  ِهولَصلا َو  َنال  ََکل  َکیرَش  َكَدحَو ال  ََکل  تَعَکَر  ُتبَلَـص َو  ینِا  َمُهللَا  وگب  دوجس 
ِناتاه َمُهَّللا  ُمالَّسلا  هَیِحَّتلا َو  مُهنِم  یَلَع  دُدراَو  َمالَّسلا  َهَیِحَّتلا َو  َلَضفَا  ینَع  مُهُِغَلب  دَّمَحَم َو  لآ  دَّمَُحم َو  یلَع  ِلَـص  َتنَا  ـالَا  َهِلا  ـال  هللا 

ینِم امُُهلبَقَت  دَّمَُحم َو  لآ  دَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َمُهَّللا  ِهیلَع  َُکتاوَلَص  اضِرلا  یَسُوم  نب  ِیلَع  نسََحلا  یبَا  َيالوَم  َیِلا  ینِم  هَیدَه  ِناتَعکَرلا 
وگب هاوخب و  يراد  هک  تجاح  ره  سپ  َنینمؤملا  ِیلَو  ای  َِکلوُسَر  َِدلَو  ِیف  َِکلوُسَر َو  ِیف  َکِیف َو  یلَمَا  لَضفِاب  َِکلذ  یلَع  ینرجَا  َو 
نآرق توالت  نینچ  مه  ناوخب و  دوش  نکمم  هچنآ  كرابم  رـس  يالاب  هیعدا  زا  راادرب و  هدجـس  زا  رـس  سپ  هبترم  دص  ًارکـش  ًارکش 

هک یهاوخ  یم  نوچ  بادآ  لامعا و  زا  غارف  زا  دعب  نکب و  دیجم 
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یَِقث َو َتنَا  َمُهللَا  تَلَکََوت  َکـیلَع  ُتمَـصَتعا َو  َکـِب  ِتهَجََوت َو  َکـیِلا  َمُهللَا  وگب  نکب و  رکـش  هدجـس  يور  نوریب  هرونم  هضور  زا 
دَّمَُحم َو لا  دَـمَُحم َو  یَلَع  ِلَص  َكُریَغ  َهِلا  َكوانَث ال  َّلَج  َكَراج َو  َزَع  ینِم  ِِهب  مَلعَا  َتنَا  ُینمهَی َو  ام ال  ینَمَهَا َو  اَم  ینِفِکاَف  یئاجَر 
ِسانلا َو َنِم  یتشحَو  َکَیلا َو  یُعُرَضَت  َکیدَی َو  َنَیب  یلُذ  ُمَحرَا  َمُهَللَا  وگب  راذگب و  نیمز  رب  ار  دوخ  تسار  هنوگ  سپ  مُهَجَرَف  َبِرَق 

بَر ای  ََکل  َتدَجَـس  ًاقَح  ًاقَح  ّیبَر  َتنَا  ّاِلا  ََهِلا  وگب ال  راذـگب و  نیمز  رب  ار  پچ  هنوگ  سپ  ُمیرَک  ای  ُمیرَک  اـی  ُمیرَک  اـی  َکـِب  یـسنا 
هبترم دص  ارکش  ارکش  وگب  نک  هدجس  هب  دوع  ًایناث  زاب  ُمیرَک و  ای  ُمیرَک  ای  ُمیرَک  ای  ِیل  ُهَفِعاضَف  ٌفیعَـض  یلَمَع  َنِا  َمُهّللَا  ًاقَزوا  ًاُدبعَت 
رایـسب هچ  يا  تسا  رافغتـسا  شزرمآ و  بلط  لاوس و  ياج  فیرـش  ناکم  نیا  هک  یتسرد  هب  يراز  عرـضت و  اعد و  رد  نک  دهج  و 

رد ناشیا  جئاوح  هک  نادنم  تجاح  رایسب  هچ  هدیدرگ و  وفع  ناشیا  ناهانگ  رونم  دقرم  نیا  تکرب  زا  هک  ناراکهانگ  نادنم  تجاح 
وشم رگید  راک  لوغشم  لاهتبا  عرضت و  اعد و  زا  ریغ  هب  یشاب  یم  هرونم  هضور  رد  هک  یمادام  سپ  هدش  هدروآ  رب  هرونم  هضور  نیا 

زا يراد  هک  یتجاح  هچنآ  تسا و  هدومرف  اطع  وت  هب  ار  رونم  دقرم  نآ  روضح  قیفوت  ملاع  قالخ  هک  ار  هظحل  نیمه  رامش  تمینغ  و 
رورـس نآ  هجرد  شرع  هضور  رد  هک  تسبدا  فلاخم  هکنیا  رگید  دـیامن و  یم  اطع  وت  هب  ماما  نیا  تکرب  هب  هک  امن  بلط  دـنوادخ 

لثم زا  دیامنن و  لاوس  وا  زا  یـشاب و  رـضاح  یناشلا  میظع  هاشداپ  تمدـخ  رد  هک  تسا  نیا  لثم  دـیامن و  لاوس  يرگید  زا  نایملاع 
ار یلئاس  دندید  ع )  ) داجس دیس  بانج  هک  هدش  لقن  هیوباب  نبا  موحرم  زا  هچنآ  تسا  بلطم  نیا  دیوم  دیامن و  لاوس  یجاتحم  دوخ 

یلاعت قح  ریغ  زا  يزور  نینچ  رد  وت  رب  ياو  صخـش  نیا  هک  دـندومرف  وا  هب  رورـس  نآ  نامدرم  زا  درک  یم  لاوس  هفرع  زور  رد  هک 
دنوش دنمتداعـس  هک  زور  نیا  رد  دنـشاب  یم  ناردام  مکـش  رد  هک  ینالفط  يارب  زا  تسه  يراودیما  هک  یتسرد  هب  یئامن  یم  لاوس 

قح هاگرد  زا  لاوس  ناـبز  دـنناردام و  مکـش  رد  هک  یعمج  هکنیا  یتح  دوش  یم  مدرم  عیمج  لاـح  لـماش  یهلا  تمحر  نوچ  ینعی 
ششخب یهلا و  تمحر  ياهرد  هک  یتقو  رد  دنشاب  هتشاد  لاوس  نابز  هک  یعمج  تسه و  ناشیا  يارب  زا  تمحر  دیما  دنرادن  یلاعت 

سیفن هماج  ندرب و  راک  هب  شوخ  يوب  هکنیا  رگید  دنیامن و  لاوس  يرگید  زا  ارچ  دشاب  هدوشگ  ناجاتحم  هدـننک  ینغ  ناهاشداپ و 
هداد تبسن  ناوفصب  وا  ریغ  دیفم و  خیش  هک  یتیاور  زا  هچنانچ  هسدقم  هبتع  ندیسوب  رگید  دنناد و  یم  بحتسم  یـضعب  ار  ندیـشوپ 

نیلعن شفک و  هزوم و  اب  هکنآ  رگید  دیامنن و  دنلب  ادص  هجرد  شرع  هضور  رد  هک  تسا  بحتسم  هکنآ  رگید  تسا و  بجتـسم  دنا 
حیرـض رود  رب  هک  تسا  نیا  ریقح  داـقتعا  هک  هدومرف  هر )  ) یـسلجم همـالع  موحرم  هکنآ  رگید  دوش و  هضور  لـخاد  باروج  هکلب 

هب امنم  فاوط  هداتـسیا و  بآ  روخم  هک  تسلوقنم  ع )  ) قداص ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد  نوچ  تسین  بوخ  ندیدرگ  سدقم 
زا یکی  هک  یسک  ار و  دوخ  رگم  دنکن  تمالم  یئالب  وا  هب  دسرب  سپ  ار  نیا  دنکب  یـسک  یتسردب  هداتـسیا  بآ  رد  نکن  لوب  ربق و 
زا یـضعب  رد  هکنیا  هب  رظن  ار  نآ  دـنناد  یم  بوخ  یـضعب  دـهاوخ و  ادـخ  هکنآ  رگم  الب  وا  زا  دوش  یمن  ادـج  رگید  دـنکب  ار  اهنآ 

مکبابب ناـک  نیح  لـک  یف  مکباـبب  فوطا  تسه  هیداوج  تراـیز  رد  مک و  هدـهاشم  لوح  قوطن  نآ  ـالا  هک  تسه  تراـیز  تارقف 
زا دارم  تسا و  طوش  تفه  هک  دـشاب  هبعک  هناخ  رود  فاوط  لثم  هدـش  در  ار  نآ  زا  یهن  هک  فاوط  زا  دارم  دـیاش  فاوطلا و  لمح 

رطعم رونم  حیرـض  هب  کـیدزن  هکنآ  رگید  تسین و  نآ  هب  یکاـب  دـشاب و  حیرـض  فارطا  ندیـسوب  رود و  نیتراـیز  هرقف  رد  فاوط 
دوخ دوش و  رورس  نآ  رونم  حیرض  هب  یحتلم  هکنآ  رگید  دشاب و  هدینابسچن  ای  دشاب  هدینابسچ  نآ  هب  ار  دوخ  هک  یتلاح  رد  دتـسیاب 

هکنیا مه  وت  هک  هدـش  لقن  سورد  باتک  رد  لوا  دیهـش  زا  دـیامن و  لاعتم  رداق  هاگرد  هب  لاهتبا  عرـضت و  دـیامن و  لصتم  نآ  هب  ار 
نداتسیا رود 
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دیاش تسا و  صوصنم  حیرض  صنب  ندیسوب  رونم و  حیرض  هب  ندومن  هیکت  هک  قیقحت  هب  تسا  مه  ضحم و  تسب  رطعم  حیرـض  زا 
دیامن هظحالم  هکنیا  رگید  باب و  نیا  رد  دشاب  یم  هریثک  ماکحا  نمـضتم  هک  دـشاب  يریمح  عیقوت  حیرـص  صن  زا  موحرم  نآ  دارم 
دـشاب وا  نکمم  هچ  ره  دـیامن  هظحـالم  هکنیا  رگید  تسبدا و  فـالخ  هک  دـیامنن  رونم  حیرـض  تشپ  دوش  یم  نوریب  هک  یتـقو  هک 
موحرم زا  دنـشاب و  لاح  ناـشیرپ  ریقف و  هک  ناـشن  شرع  ناتـسآ  نآ  نیرواـجم  هب  صوصخ  نیجاـتحم  هب  دـیامن  ناـسحا  قدـصت و 
تدالو زور  ًاصوصخ  تسا  لضفا  هلیلج  نامزا  هفیرش و  مایا  رد  رورس  نآ  ترایز  هک  تسا  هدش  لقن  راونالا  راحب  رد  هر )  ) یـسلجم

هک يزور  تسا و  رفص  هام  مراهچ  تسیب و  ای  هام  رخآ  هک  رورس  نآ  تداهش  زور  دشاب و  یم  هدعقلا  يذ  مهدزای  هک  ترـضح  نآ 
لقن لابقا  باتک  رد  هر )  ) سوواط نب  دیس  زا  تسا و  ناضمر  هام  مشش  ای  ناضمر  هام  لوا  نآ  هک  دندش  هفیلخ  دهعیلو و  رورـس  نآ 

دیحوت هروس  هبترم  جـنپ  تسیب و  هبترم و  کی  دـمح  یتعکر  ره  رد  دروآ  اجب  زامن  تعکر  ود  ناضمر  هام  مشـش  زور  رد  هک  هدومن 
هـضور رد  رورـس  نآ  ترایز  زا  دعب  هک  تسا  نیا  بسانم  دومرف و  دعب  ترـضح و  نآ  قوقح  زا  دـش  رهاظ  هک  يزیچ  نآ  تهج  زا 

رـس يالاب  رد  دـیامن  ترایز  زامن  تقو  ره  هک  تسا  بحتـسم  رگید  دروآ و  اج  هب  فیرـش  ناکم  نآ  رد  ار  زامن  نیا  هرونم  هسدـقم 
زامن تونق  رد  دوش و  عقاو  وا  هلبق  رهطم  ربق  هک  كرابم  تشپ  سپ و  زا  تسلـضفا  فیرـش  ناکم  نآ  هک  دروآ  ياـج  هب  رونم  رهطم 

تیاور ع )  ) یقنلا یلع  ماما  ترـضح  زا  یثیدـح  هچنانچ  تسا  نورقم  تباجا  هب  هک  دـهاوخب  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  بلاطم  جـئاوح و 
ود دشاب و  هدومن  لسغ  هکنیا  لاح  و  ع )  ) اضر ماما  ترضح  مدج  ترایز  هب  دوش  فرشم  دشاب  یبلطم  یتجاح و  ار  هک  ره  هک  هدش 
هب هک  دیامن  تلئـسم  تاجاحلا  یـضاق  زا  ار  دوخ  بلاطم  جئاوح و  تونق  رد  هدروآ و  اج  هب  مدـج  رهطم  رـس  يالاب  رد  زامن  تعکر 
ای ناطلـس  دزن  هب  دـهاوخ  هک  یـسک  لثم  رورن  يارب  زا  رئاز  نیا  زا  تسیا  هیدـه  هلزنم  هب  زامن  تعکر  ود  نیا  تسا و  نورقم  تباجا 

دزن رد  ار  اهیفام  ایند و  لاوما  هعتما و  نوچ  ناطلس و  دزن  رد  دوش  وا  برقت  ثعاب  هک  دیامن  یم  لیصحت  یناغمرا  هیده و  دور  وا  ریغ 
ار نآ  زامن  زا  دعب  دروآ و  اج  هب  هللا  یلا  هبرق  زامن  تعکر  ود  رئاز  نیا  اذهل  تسین  یتلزنم  ردق و  یسگم  لام  ردق  هب  ناراوگرزب  نآ 

ترابع نیا  تارمث  دثیاوف و  زاب  تقیقح  هک  دوش  نایملاع  رورس  نآ  دزن  رد  وا  برق  دیزم  ثعاب  هک  دیامن  نایملاع  رورـس  نآ  هیده 
تسا یلصم  دوخ  هب  نآ  عوجر  ای  دتسرفب  ص )  ) ربمغیپ رب  یتاولص  یسک  هاگره  هک  ار  بلطم  نیا  ریظن  هچنانچ  ای  دش  دهاوخ  دیاع 

دوخ هب  نآ  عوجر  ایآ  دتـسرفب  ص )  ) ربمغیپ رب  یتاولـص  یـسک  هاگ  ره  هک  ار  بلطم  نیا  قیقحت  دوش  یم  يوبن  باـنج  هب  دـیاع  اـی 
هدش هجوتم  لیصفت  هب  تاولص  دیاوف  رد  داعملا  هریخذ  باتک  رد  ار  بلطم  نیا  قیقحت  دوش  یم  يوبن  بانج  هب  دیاع  ای  تسا  یلصم 
نابز هب  تونق  رد  هاگ  ره  هک  نادب  دندش و  هجوتم  نارگید  زین  و  ع )  ) اضرلا رابخا  نویع  حرش  رد  يریازج  هللا  تمعن  دیس  هچنانچ  ما 

هک روهشم  ثیدح  هب  رظن  هاگره  تشاد و  دهاوخن  یبیع  املع  زا  یعمج  يواتف  قفاوم  دیامن  نایب  ار  دوخ  بلاطم  نآ  ریغ  ای  یـسراف 
ناشیا قح  رد  اعد  لوا  اعد و  لاح  رد  ار  نینمؤم  زا  رفن  لهچ  دراد  مدـقم  هک  یـسک  ینعی  بیجتـسا  اـعد  مث  اـنموم  نیعبرا  مدـق  نم 

هک اریز  تسا  رهاظ  تقو  نیا  رد  وا  ياعد  تباجا  هجو  وا و  اـعد  دوش  یم  هدـیدرگ  تباـجا  دـیامن  دوخ  قح  رد  اـعد  دـعب  دـیامن و 
نیا بحاص  هب  تاجن  ترفغم و  دیما  مشچ  تانکمم  عیمج  هک  هجرد  شرع  هضور  نیا  رد  امیـس  وا  بایغ  رد  یهگناو  ریغ  رب  محرت 

تونق و هفیظو  بادآ  رد  نیدـجهتملا  جارـس  رد  هچنانچ  دـننک  اعد  قح  رد  تسا  میحر  دـنوادخ  محرت  ثعاب  عطقلاب  دـنراد  هضور 
اریز ما  هدومن  رکذ  باتک  نآ  رد  لیضفت  هب  ار  نآ  هجو  دیامن  ناشیا  قح  رد  اعد  دیامن و  رکذ  هک  تسا  مزال  ار  رفن  لهچ  الوا  هکرت 
رکذ دـیفم  خیـش  هک  نادـب  تسا  رفن  لهچ  قح  رد  ندومن  اعد  ـالوا  رت  تونق و  بادآ  هلمج  زا  هک  هدـشن  دراو  یـصاخ  ثیدـح  هک 

ار اعد  نیا  ادفلا  هل  نیملاعلا  حور  یحور و  ع )  ) اضر ماما  ترضح  ترایز  زامن  زا  دعب  تسا  بحتسم  هک  تسا  هدومرف 
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ِِهئاََقب ِهَّیِموُْمیَد  ِیف  ُدِّحَوَتُْملا  ِِهئاَیِْربِک  ِیف  ُدِّرَفَتُْملا  ِِهناَْطلُـس  ِیف  ُعاَطُْملا  ِهِّزِع  ِیف  ُِمئاَْقلا  ِهِْکُلم  ِیف  ُِمئاَّدلا  ُهَّللا  اَی  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  دـناوخب 
ِینَتْقَّفَو اَمَّلُک  َْکیَدـَل َو  ٌهَفُوقْوَم  ِیلاَمآ  َْکَیلِإ َو  ٌهَفوُرْـصَم  ِیتاَجاَح  یَِهلِإ  ِِهَتبوُقُع  ِریِخَْأت  ِیف  ُمیِرَْکلا  ِِهتَّیِـضَق  ِیف  ُِملاَْعلا  ِِهتَّیَِرب  ِیف  ُلِداَْـعلا 
ِمَعِّنلِاب َْکنِم  ًابوُحْـصَم  ُْتلِز  اَم  ٍبِغاَر  ُّلُک  ِْهَیلِإ  ُأَْجلَی  ًاِّیلَم  اَی  ُِبلاَطَْملا  ُهُدُوئَت  ًاریِدَق َال  اَی  ِْهَیلِإ  یِقیِرَط  ِْهیَلَع َو  ِیلِیلَد  َْتنَأَف  ٍْریَِخب )  ) ٍْریَخ ْنِم 

ِءاَعُّدـلا َو ِرَْـسیَِأب  ُُهبُجَْحت  يِذَّلا  ِمَْربُْملا  َِکئاَضَق  ِءاَیْـشَْألا َو  ِعیِمَج  ِیف  ِهَذـِفاَّنلا  ِهَرْدـُْقلِاب  َکـُلَأْسَأ  ِمَرَْکلا  ِناَـسْحِْإلا َو  ِتاَداَـع  یَلَع  ًاـیِراَج 
ْنَم اَی  ْتَرَّجَفَتَف  ِراَِحْبلا  َیلِإ  ْتَعَفَتْراَف َو  ِتاَواَمَّسلا  َیلِإ  ْتَحَّطَـسَتَف َو  َنیِـضَرَْألا  َیلِإ  ْتَخَماَشَتَف َو  ِلاَـبِْجلا  َیلِإ  اَِـهب  َتْرَظَن  ِیتَّلا  ِهَرْظَّنلاـِب 
یَلَع ُرَکُْشت  ًادْمَح َو َال  یِضَتْقَی  َْکنِم  ٍقِیفْوَِتب  َّالِإ  يِدِّیَس  اَی  ُدَمُْحت  ِرَکِْفلا َال  ِتاَرَطَخ  ِِقئاَقَد  ْنَع  َفَُطل  ِرَـشَْبلا َو  ِتاَظََحل  ِتاَوَدَأ  ْنَع  َّلَج 

ْنِم يِدِّیَس َو  اَی  َکُِعئاَنَـص  ُأَفاَُکت  َيَالْوَم َو  اَی  َكُؤَالآ  يَزاَُجت  یَِهلِإ َو  اَی  َكُؤاَمْعَن  یَـصُْحت  یَتَمَف  ًارْکُـش  اَِهب  َْتبَجْوَتْـسا  َّالِإ  ٍهَّنِم  ِرَغْـصَأ 
َكِْرتِس َحاَنَج  َنِیئِطاَْخلا  یَلَع  ِرِشاَّنلا  َكِْوفَع َو  ِیف  ِبُونُّذِلل  ُدَمَتْعُْملا  َْتنَأ  َنوُرِکاَّشلا َو  ُرُکْشَی  َكِرْکُش  ْنِم  َنوُدِماَْحلا َو  ُدَمْحَی  َکِمَِعن 

َُکتاَزاَُجم اَْهیَلَع  ْتَمُظَع  یَّتَح  َُکلْـضَف  اَهَفَعاَض  ٍهَنَـسَح  ْتَلِخَد َو  یَّتَح  َکُْملِح  اَهاَفْخَأ  ٍهَئِّیَـس  ْنِم  ْمَکَف  َكِدَِیب  ِّرُّضِلل  ُفِشاَْکلا  َْتنَأ  َو 
ُمُکْحَی اَِمب  ِیْنلُذَْـخت  َُکلْـضَف َو َال  ُهَبَجْوَأ  اَِمب  َّیَلَع  ُْنْنماَف  ُلْضَْفلا  ُناَسْحِْإلا َو  َّالِإ  َْکنِم  یَجُْری  ْنَأ  ُلْدَْـعلا َو  َّالِإ  َْکنِم  َفاَُخی  ْنَأ  َْتلَلَج 
يِدِّیَـس ِیْنتَقَرْغََأل  ُراَِحْبلا  ِوَأ  ِیْنتَفَطَتْخَال  ُتاَواَمَّسلا  ِوَأ  ِیْنتَّدََـهل  ُلاَبِْجلا  ِوَأ  ِیب  ْتَخاََـسل  ِیبُونُذـِب  ُضْرَأـْلا  ِتَِملَع  َْول  يِدِّیَـس  َُکلْدَـع  ِِهب 

اَی َنِیفِراَْعلا  َفوُْرعَم  اَی  َِکَتلَأْسَِمل  َنیِضِّرَعَتُْملا  َتْدَعَو  اَم  ِیْنمِرَْحت  َالَف  َِکتَفاَیِِضل  ِیفُوقُو  َرَّرَکَت  ْدَق  َيَالْوَم  َيَالْوَم  َيَالْوَم  يِدِّیَس  يِدِّیَس 
َبُوبْحَم اَی  ُهَدَّحَو  ْنَم  َفوُصْوَم  اَی  ُهَبَلَط  ْنَم  َدوُجْوَم  اَی  ُهَدِمَح  ْنَم  َدوُمْحَم  اَی  َنیِرِکاَّذلا  َسِیلَج  اَی  َنیِرِکاَّشلا  َروُکْشَم  اَی  َنیِِدباَْعلا  َدُوبْعَم 

َْرمَْألا ُرِّبَدـُی  ْنَم َال  اَی  َوُه  َّالِإ  َءوُّسلا  ُفِرْـصَی  ْنَم َال  اَی  َوُه  َّالِإ  َْبیَْغلا  ُمَْلعَی  ْنَم َال  اَی  ِْهَیلِإ  َباَنَأ  ْنَم  َدوُصْقَم  اَی  ُهَداَرَأ  ْنَم  َثْوَغ  اَی  ُهَّبَحَأ  ْنَم 
ْرِفْغا ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َوُه  َّالِإ  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنی  ْنَم َال  اَی  َوُه  َّالِإ  َْقلَْخلا  ُُقلْخَی  ْنَم َال  اَی  َوُه  َّالِإ  َْبنَّذـلا  ُرِفْغَی  َـال  ْنَم  اَـی  َوُه  ـَّالِإ 

َراَفِْغتْسا َكُرِفْغَتْسَأ  ٍَهباَنِإ َو  َراَفِْغتْسا  َكُرِفْغَتْسَأ  ٍءاَجَر َو  َراَفِْغتْسا  َكُرِفْغَتْـسَأ  ٍءاَیَح َو  َراَفِْغتْـسا  َكُرِفْغَتْـسَأ  یِّنِإ  ِّبَر  َنیِِرفاَْغلا  َْریَخ  اَی  ِیل 
َكُرِفْغَتْسَأ ٍراَْرقِإ َو  َراَفِْغتْسا  َكُرِفْغَتْسَأ  ٍناَمیِإ َو  َراَفِْغتْسا  َكُرِفْغَتْسَأ  ٍهَعاَط َو  َراَفِْغتْـسا  َكُرِفْغَتْـسَأ  ٍهَبْهَر َو  َراَفِْغتْـسا  َكُرِفْغَتْـسَأ  ٍهَبْغَر َو 

ٍلِماَع َراَفِْغتْسا  َكُرِفْغَتْسَأ  ٍهَّلِذ َو  َراَفِْغتْسا  َكُرِفْغَتْـسَأ  ٍلُّکََوت َو  َراَفِْغتْـسا  َكُرِفْغَتْـسَأ  يَْوقَت َو  َراَفِْغتْـسا  َكُرِفْغَتْـسَأ  ٍصَالْخِإ َو  َراَفِْغتْـسا 
َمَحْرَأ اَی  َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  ُبُوتَت  َْتُبت َو  اَِمب  َّيَدـِلاَو  یَلَع  َّیَلَع َو  ُْبت  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  َکـَْیلِإ  َکـْنِم  ٍبِراَـه  َکـَل 

ٍدَّمَُحم َو ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِمیِحَّرلا  ِروُفَْغلِاب  یَّمَُـسی  ْنَم  اَی  ِمیِحَّرلا  ِروُفَْغلِاب  یَّمَُـسی  ْنَم  اَی  ِمیِحَّرلا  ِروُفَْغلِاب  یَّمَُـسی  ْنَم  اَـی  َنیِمِحاَّرلا 
ِیتَِّمئَأ ِْغْلبَأ  َنِیثیِغَتْسُْملا َو  َثْوَغ  اَی  ِیَتلَأْسَم  ْبِّیَُخت  ِیتْوَص َو َال  ْبُجَْحت  ِیتَعاَرَض َو َال  ْمَحْرا  ِییْعَس َو  ْرُکْشا  ِیلَمَع َو  ِّكَز  ِیَتبَْوت َو  ْلَْبقا 

ٍفاَعْـضَِأب ََکل  یِغَْبنَی  اَم  َِکلَذ  ْنِم  ْمُهْدِز  ْمَُهل َو  یِغَْبنَی  اَمَک  ْمِْهَیلِإ  ِیتَّیِدَـه  ْلِصْوَأ  َُکْتلَأَس َو  اَم  ِعیِمَج  ِیف  ْمُهْعِّفَـش  ِیئاَعُد َو  یِمَالَس َو 
راحبلا یف  َنیِرِهاَّطلا و  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  َنِیلَـسْرُْملا  ِبَیْطَأ  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِمیِظَْعلا َو  ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  َّالِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو َال  َكُْریَغ َو َال  اَهیِـصُْحی  َال 

هلخاد و دـسف  يا  حرفک  هرما  مهلوق  نماـخلا  رـسکب  وا  رثا  اـهلوتیب  مل  ترفغ و  وا  دـحا  اـهیلع  عـلطی  ملف  تبهذ  تباـغ و  يا  تلخد 
نیدـهتجملا داـبعلا و  جاـت  نیثدـحملا و  لـضفا  موحرم  هچنآ  رتتـسا و  ورف  دـعابت و  يا  عنمک  ینع  لـحد  مهلوق  نم  هلمهملا  ءاـحلاب 

اعد نیا  لقن  رد  دوخ  كرابم  طخ  هب  رایخالا  زنک  رد  ناوضرلا  همحرلا و  بئایـش  هدـقرم  یلع  هللا  ضافا  یناغرب  حـلاص  ـالم  یجاـح 
ءاملعلا و رخف  نی و  دـهتجملا  لضفا  صاوخلا  دـشرم  رد  هچنآ  دـنا و  هدومرف  طبـض  وه ز  ياه  ءارلا و  تخا  يارب  لـهز  دـنا  هدومرف 

لقن هدقرم  هللا  رون  يدهشم  دمحم  الم  یجاح  موحرم  نیثدحملا 
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هیلاـع اـعد  نیا  نوچ  يراـب  تسا  طبـض  لوا  تلقنا و  يا  تلحر  دـشاب  نیتلمهم  ءاـح  او و  لـحد  هک  دـنا  هداد  لاـمتحا  دـنا  هدومرف 
هکنیا هظحالم  هب  امیـس  تسا  بترتم  نآ  رب  رایـسب  دیاوف  هک  دیامنن  كرت  ار  اعد  نیا  رورـس  نآ  ترایز  زا  دعب  هتبلا  تسا  نیماضملا 

اظمالا و رطف  موجنلا و  ددـع  لثم  تناک  ولو  تسا  رئاز  ناهانگ  شزرمآ  ثعاب  رورـس  نآ  تراـیز  هک  تسا  هدـش  دراو  هک  يراـبخا 
رگید ثیدح  رد  رتابکلا و  لها  نم  ناک  ولو  دوش  یم  هدـیزرمآ  وا  ناهانگ  دـش  روکذـم  قباس  هک  یثیدـح  رد  هکلب  راجـشالا  قرو 
تنک ینرار  نم  دندومرف  رورـس  نآ  دوخ  هک  رگید  ثیدح  رد  دنام و  یمن  یقاب  وا  رب  هانگ  چیه  هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  لثم 

اعد نیا  تارقف  زا  یـضعب  نوچ  رابخا  نیا  هب  رظن  نیلقثلا  رز  هیلع و  ناک  ول  اـخب و  هئافـش  اـنک  نم  هماـیقلا و  موی  هتافـش  یئاـبا  اـنا و 
یبونذب ضرالا  تملع  ول  يدیـس  دیامن  یم  ضرع  بونذـلا  رافغ  هاگرد  هب  هک  تسا  رئاز  دوخ  یـصاعم  بونذ و  هب  ندومن  فارتعا 
یـصاع نیا  هکلب  دش  دهاوخ  وا  ناهانگ  ثعاب  هتبلا  يراب  ترـضح  هاگرد  هب  يراز  عرـضت و  نیا  فارتعا و  نیا  هرخالا  یلا  تخاسل 
دهاشم رد  بجاو  ياـهزامن  ندروآ  اـج  هب  تسا  بحتـسم  هک  نادـب  باـب  نیا  رد  راـبخا  ترثک  هب  رظن  مرادـن  هلحرم  نیا  رد  یکش 

نید ياملع  زا  یضعب  یلب  هدش  هجوتم  يرکذ  باتک  رد  دیهش  موحرم  هچنآنچ  هدش  دراو  صوصخ  نیا  رد  يرایـسب  رابخا  هفرـشم و 
هاگره هکلب  دوشن  گنت  ناشیا  رب  ياج  رورـس  نآ  نیریاز  دـشابن و  نیرئاز  دوخ  اب  تافانم  هک  دروآ  اجب  زاـمن  یمـسق  هب  هک  هدومرف 
نیرئاز امیـس  ریاز  مارکا  دوب و  دهاوخ  یلوا  بسن و  دـنراذگاو  ناشیا  هب  ار  دوخ  ناکم  اج و  نیرئاز  دورو  ترثک  مایا  رد  نیرواجم 

هفوخم و لزانم  میب  فوخ و  تقشم و  تمحز و  تیاهن  هدش و  هجرد  شرع  هضور  نیا  يامیپ  هلحرم  هدیعب  هنکما  زا  هک  رورـس  نآ 
رد لوا  دیهـش  موحرم  هک  یثیدـح  لقن  زا  دوب و  دـهاوخ  نایملاع  رورـس  نآ  هب  مارکا  ناـسحا و  نمـضتم  هداد  يور  ناـشیا  رب  هریغ 

لاق ال مهدجاسم  یف  هولصلا  هرک  ینا ال  هللادبع  یبال  تلق  لاق  هباحـصا  ضعب  نع  ریمع  یبا  نبا  يور  هک  هدومرف  لقن  يرکذ  باتک 
هضیرفلا و اهیف  رکذـی  نا  هللا  بح  اعمد  نم  هتـشر  هعقبلا  کلت  باصاف  لتق  یبن  یـصو  وا  ینبرق  یلع  الا  یبن  مدجـسم  نم  اـمف  هرکت 

تفارش تسا و  بحتسم  تایلاع  تاضور  رد  راداو  اضق  قحتسم و  بجاو و  زامن  هک  دوش  یم  دافتسم  نینچ  کتاف  ام  ضقا  هلفانلا و 
هدومرف و مولعلا  رحب  هچنانچ  هدـش  ناشیا  ربق  رب  دجـسم  يانب  هک  تسا  وا  یـصو  اـی  يربمغیپ  تداهـش  ببـس  هب  ندوب  دجـسم  نآ و 
زا فرـشا  تاسدقم  تاضو  سپ  هرکذ  دبعل  هللا  رهظ  رهطملا  رمد  نم  هشرب  دهـشتسم  هب  موصعمل  ربق  دجـسملا  هولـص  لضف  یفرـسلا 

ظفل هک  دیوگب  یسک  رگا  سپ  دش  رکذ  هک  تسا  ریمع  یبا  نبا  ثیدح  زا  مولعلا  رحب  موحرم  رعش  نیا  نوچ  دوب و  دنهاوخ  دجاسم 
یلا هللا  بحاف  زا  مولعلا  رحب  موحرم  ار  هرهطم  طابنتـسا  هک  تسا  نیا  باوج  هرهطللا  ظفل  نم  تسا  روبزم  ثیدـح  رد  همد  نم  هشرب 
یم هرهاط  ءایشا  تسا  دنوادخ  بوبحم  هچ  ره  تسین و  ملاع  دنوادخ  بوبحم  هسجن  هثیبخ  ءایـشا  هک  اریز  دنا  هدومرف  تفایرد  هرخا 

تسا رهطم  رـس  يالاب  تاسدقم  تاضور  نکاما  لضفا  رابخا  یـضعب  هب  رظن  هک  نادب  سپ  دش  مولعم  بلطم  نیا  هاگره  سپ  دنـشاب 
تـشپ سپ و  رد  ار  ترایز  زامن  هاگره  دروآ و  اج  هب  فیرـش  ناـکم  نآ  رد  ار  تراـیز  زاـمن  دوش و  عقاو  وا  راـسی  رد  رونم  ربق  هک 

هب لئاق  یضترم  دیـس  یـسوط و  خیـش  دیفم و  خیـش  هک  دومرف  دنتـسم  باتک  رد  يارن  موحرم  نکیلو  تسا  وکین  هدروآ  اجب  كرابم 
یلع ربقلا  نوکی  ثبحی  سارلا  دنع  هلـضفا  هدومرف و  هضور  رد  لوا  دیهـش  تصـسا و  تهارک  املع  نیب  روهـشم  دنا و  هدش  تکرح 

رب روبق و  يوس  هب  زامن  زا  رابخا  نآ  رد  تسا  هدـش  عنم  هک  تسیرابخا  تاقالطا  لوق  نیا  لیلد  ربقلا و  نم  ائیـش  لبقتـسی  هراسی و ال 
هدومرف لوسر  ترضح  هک  دنا  هدومرف  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هک  لئاسو  زا  تسا  هدش  لقن  هک  یـصاخ  ثیدح  روبق و  نیب  روبق و 

یلاعت هللا  نافا  دجسم  هلبق و ال  يربق  اودختت  تسا ال 
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هربق هلعجا  نیـسحلا  ربق  تیتا  اذا  هدومرف  هک  یلاما  رد  تسا  هدش  تیاور  هک  رگید  ثیدح  دجاسم و  ءایبنا  روبق  اوذـختا  نیذـلا  نعل 
همئا روبق  دوش و  یمن  ماقم  نیا  هب  فرـصم  عنم  تاقالطا  هک  اریز  تسا  رهاـظ  وا  زا  باوج  هیحاـن و  اذـکه  خـت  لاـق  تیلـص  اذا  هلبق 

دش دهاوخ  اهنآ  زا  یضعب  هب  هراشا  هک  تسه  یصاخ  ماکحا  رهطم  روبق  نآ  يارب  زا  تسین و  مدرم  رب  ریاس  روبق  لثم  مالـسلا  مهیلع 
هک تسا  نیا  یناـث  نآ  باوج  روطلا و  قوف  رونلاـک  اـمهریغ  روبقلا و  هذـه  نیب  زعلا و  مولعلا و  رحب  موحرم  تسا  هدومرف  وـکین  هچ 

دنهد رارق  هبعک  هناخ  لثم  ار  یبن  ربق  هک  یمسق  هب  دنیامن  زامن  سانلا  ماوع  هلهج و  هک  دشاب  یقیقح  هلبق  قیرط  هب  دیاش  یهن  زا  دارم 
یم هداد  باوج  نینچ  مه  دـنیامن و  زامن  نآ  يوس  هب  تکرب  یتدایز  تفارـش و  باب  زا  هکنیا  هن  دـندروآ  اـج  هب  زاـمن  وا  يوس  هب  و 
نوچ هدـم  رارق  ار  وا  یقیقح  هلبق  ینعی  نآ  زا  وش  رود  دـندومرف  هکنیا  زا  دارم  هک  اریز  تسا  میـس  لـیلد  هک  یلاـما  ثیدـح  زا  دوش 

ره هب  مارحلا  دجـسم  رد  هچنانچ  دـیاش  هک  هدوب  مسق  نیا  هب  مارحلا  دجـسم  رد  ناشیا  دایتعا  باب  زا  قارع  زاجح و  بارعا  رثکا  زامن 
رود دنا و  هدومن  نآ  زا  لاوس  اذهل  .دشاب  نینچ  مه  رورس  نآ  دقرم  رد  دندروآ  یم  ياج  هب  زامن  دنداتـسیا و  یم  هک  هبعک  زا  تمس 

دندومرف قداص  ترـضح  هک  هرایزلا  لماک  رد  تسا  یثیدح  اجنآ  زا  هک  تسیرایـسب  رابخا  باجتـسا  رب  لیلد  دندینـش و  باوج  وش 
هاری یش  لک  یـشغی  ام  رونلا  نم  هیلع  هاقلی و  موی  یلاعت  هلا  یقل  یلاعت  هللا  اهب  دیری  هدحاو  هولـص  ع )  ) نیـسحلا ربق  فلخ  یلـص  نم 

دنیامن تاقالم  ار  ملاع  دنوادخ  زامن  نآ  هب  دشاب  هدومن  هدارا  هک  ار  زامن  کی  ع )  ) نیسح ماما  ربق  تشپ  دیامن  زامن  هک  یسک  ینعی 
دوسـش و هدـید  وا  هک  ار  يزیچ  ره  رون  نآ  دریگ  ارف  هک  دـشاب  هدومن  هطاحا  رون  ردـقنیا  وا  رب  هک  یتلاح  رد  تمایق  زور  رد  ار  ادـخ 

کیدی نیب  هلعجاف  ع )  ) هللادبع یبا  ربق  تیتا  ءادهشلا  یلع  میلستلا  نم  تغرف  اذا  هدش  تیاور  هرایزلا  لماک  رد  زین  هک  رگید  ثیدح 
یم رارق  و  ع )  ) نیسح ماما  ربق  دزن  هب  ئآ  یم  ناشیا  ترایز  زا  ینعی  ادهش  رب  مالـس  زا  يدش  غراف  هاگره  ینعی  کلادب  ام  یلـص  مث 

ندومن لاوس  زا  دعب  يریمح  هحیحـص  یهاوخب و  هچنآ  ناکم  نآ  رد  نک  زامن  نآ  زا  دعب  دوخ و  يور  شیپ  ار  رونم  دقرم  نآ  یهد 
هیلع و مدقتی  مامالا ال  نال  هیدـی  نیب  یلـصی  نازوجی  ًاماما و ال  هلعجب  هفلخ  اهناف  هولـصلا  اما  دـنیامرف و  یم  باوج  رد  ربق  ماکحا  زا 

نا زوجی  هماما و ال  ربقلا  لعجی  هفلخ و  اهناف  هولـصلا  اما  هنع  لاوسلا  دـعب  هیف  جاـجتحالا و  یف  يورملا  هلامـش و  هنیمی و  نع  یلـصی 
بحاص هچنانچ  دنـشاب  ربخ  ود  رگا  نیریخ  دافم  يواسی و  مدـقتی و ال  مامالا ال  نال  هراسی  نع  هنیمی و ال  نع  هیدـی و ال  نیب  یلـصی 

مـسق نیا  هب  دروآ  اجب  ربق  بقع  ار  زامن  هک  قیقحت  هب  سپ  تاسدقم  تاضور  رد  ندومن  زامن  هقیرط  اما  تسا و  نیا  هدیمهف  دنتـسم 
یم هدرک  زامن  ماما و  رب  دوش  یمن  هتشاد  مدقت  هک  اریز  ربق  يور  شیپ  دیامن  زامن  هکنیا  تسین  زیاج  دهد و  رارق  ور  شیپ  ار  ربق  هک 

موحرم نکم و  زامن  دـشاب  ربق  اب  يواـسم  هک  راـسی  نیمی و  رد  هک  تسا  نیا  مود  ثیدـح  داـفم  ربق و  راـسی  نیمی و  فارطا  زا  دوش 
موماملل تبث  ام  لک  نا  يریمحلا  ثیدحلا  نم  دافتـسملا  نا  لصاحلا  هدومرف و  ثیدح  نیا  داریا  زا  دعب  نیتملا  لبح  رد  یئاهب  خـیش 

باتک نآ  رد  هسدـقملا و  حیرـضلا  یلا  هیـسنلاب  یلـصملل  تباث  هیلع  مدـقتلا  میرحت  هل و  تاواسملا  وا  مامالا  نع  رخاـتلا  بوجو  نم 
هب زامن  زامن و  تهج  هب  دنداتسیا  یم  فص  رد  ترضح  نآ  كرابم  رس  الاب  هفـص  رد  مدوب  رورـس  نآ  دهـشم  رد  هک  ینامز  هدومرف 

رگید فص  رد  ار  زامن  دوش و  یم  رورس  نآ  رونم  ربق  رب  مدقت  هک  اریز  دنتـسیان  لوا  فص  فص  هک  مدومن  عنم  نم  دندروآ  یم  اج 
نآ رواجم  یـصاع  نیا  هک  تسا  لاس  هاجنپ  هب  بیرق  هکلب  ماخف  خـیاشم  ماظع و  ياملع  لعف  رابخا و  نیا  دوجو  اب  يراب  دـنهد  رارق 

نکمت اب  ًابلاغ  دـنوش و  یم  فرـشم  رورـس  نآ  ترایز  هب  مه  ریغ  ناریا و  ياملع  زا  یعمج  هلاس  ره  مشاب و  یم  هجرد  شرع  هضور 
زامن رگید  ناکم 
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دوجو اب  دـندومن  یم  ناکم  نآ  كرت  دنتـسناد  یم  هورکم  ار  ناکم  نآ  رد  زامن  هاگره  دـنروآ  یم  اـج  هب  كراـبم  تشپ  سپ و  رد 
سیلف عنم  نا  هلبق و  ذاـختالا  موـلعلا و  رحب  موـحرم  تسا  هدوـمرف  وـکین  هچ  تسا  فیعـض  تهارک  هکلب  تکرح  هب  لوـق  لاـح  نیا 

دوش هدروآ  رب  دوز  شتجاح  دهاوخ  دشاب و  هتـشاد  یتجاح  ای  دبایرد  یتلیـضف  دشاب  هتـساوخ  هاجگ  ره  اما  عیمـس و  دق  نذا  عفادـلل 
دیامن تساوخرد  ملاع  دنوادخ  زا  ار  دوخ  جئاوح  تونق  رد  دروآ و  اج  هب  زامن  تعکر  ود  رونم  رهطم  رـس  يالاب  رد  دـیامن و  لسغ 

بیذـهت رد  هر )  ) یـسوط خیـش  هیقفلا و  رـضحی  نم ال  رد  هیقف  خیـش  تسا  عادو  ترایز  اهنآ  هلمج  زا  تسا و  نورقم  تباجا  هب  هک 
ُهللا َو ُهَمحَر  َيالوَم َو  َنبا  َيالوَم و  ای  َکیَلَع  ُمـالَّسلَا  وگب  نینچ  یئاـمن  عادو  ار  رورـس  نآ  یـشاب  هتـساوخ  هاـگره  هک  تسا  هدومرف 

َِکبُرق ِیف  دِهاز  َکیلَع َو ال  ُرثُوم  َِکب َو ال  َلَدتـسُم  َبِغار َو ال  ریَغ  َکنَع  ِیف  ارـُضی  نَا  ٌناوَا  اذَه  ِباذَـعلا َو  نِم  َهَنَجاَنل  َتنَا  ُهتاکَرب 
میمَح َو ال ینَع  ِینغَی  َموَی ال  یتَجاح  يِرقَف َو  َموَی  ًاعیفَـش  ِیب  نکَف  َناطوَا  َدـالوالا َو  َلـهَالا َو  تکَرت  ِناثدـحُلل َو  یِـسفَِنب  َتئِج  دَـقَف 
قاِرف َو یلَع  ردَق  يِذَّلا  ِهللا  ُلئسَا  یَتبرُک َو  باب  سَفنی  نَا  َکَیِلا  یتلحَر  ردَق و  يِذَّلا  هللا  ُلئـسَا  َدلَو  ِدلاو َو ال  ینَع  ِینُغی  موَی ال  بیرَق 

يِذَّلا َهللا  ُلئَـسَا  ًارُخذ َو  ُیل  ُهَلعجَی  نَا  َکیَلَع  ینیَع  یکبَا  يذـَلا  ُهللا  ُلَئـسَا  َکیِلا َو  یِعوُجُر  نِم  ِدـهَعلا  رَجا  ُُهلَعَجَی  نَا ال  ِناکَملا  اذَـه 
ُمالَّسلَا ُهللا  َهوفِـص  ای  کیَلَع  مالَّسلا  ِنانَجلا  ِیف  مُکتَقَفاُرم  یُنقزرَی  مکـضئوَح و  ِیف  دروَی  نَا  کیَلَع  میلـسَتِلل  ینُِا  اذَه  َکَماقَم َو  ِینارَا 
ُمالَّسلا هَنَجلا  ِلها  بابَش  يدَیَس  نیَسُحلا  نَسَحلا َو  یَلَع  ُمالَّسلا  َنیَلجُملا  زِعلا  َِدئاق  َنیملاعلا َو  ِّبَر  لُوسَر  َیِـصَو  َنینمؤملاریمَا َو  یلَع 

َنیبـنَتجُملا َنیبَرَقُملا  هللا  هَِکئـالَم  یَلَع  ُمـالَّسلَا  هتاـکرب  هللا و  همحر  دـیامن و  رکذ  ار  مالـسلا  هیلع  همئا  زا  کـی  ره  مسا  همَئـالا و  یَلَع 
َعَم هَعَم َو  ینرُشحاَف  ُهَتلَعَج  نِاَف  هُاِیا  یتَرایِز  نِم  ِدهَعلا  رِخا  ُُهلعَجت  َمُهلَّلا ال  نیِحلاصلا  ِهللا  ُدابِع  یَلَع  انیَلَع َو  ُمالَّسلا  نُولَمعَی  هِرمَِاب  َنیِذَّلا 

ِهیعرـشَا َهللا َو  َکَعَدَوتـسَا  دیوگب  نآ  زا  دعب  ریِدَق و  یَـش  ِلُک  یلَع  َکَنِا  ینَتیَقبَا  ام  ادـَبَا  هَتَرایِز  ینقزرَاَف  یَنتَیقبَا  نَا  َنیرِهاطلا َو  ِِهئابا 
ًادـَبَا مُهَتَدَوَم  مَنَهُج َو  ُینقُزرَا  َمُهَّللا  َنیدِـهاَشلا  َعَم  انُبتکاَف  َمُهَّللا  هیَلَع  ُتَللَد  ِهَیِلا َو  توَعَد  اَِمب  ِهللاِاب َو  نِمُوم  َُملـسلَا  َکیَلَع  ارقَا  َكاِیا َو 
سپ ِنیِحلاصلا  ِهللا  ِدابِع  یَلَع  انیَلَع َو  ُمالَّسلا  تیف  اذا  ًاِمئاد  َتیَقبَا َو  ام  ًادـبَا  َهللا  ِیبَن  نبا  ربَق  ِراوزَو  ِهللا  ِهَِکئالَم  یَلَع  ُمـالَّسلا  ینَتیَقبَا  اَـم 

ترظن زا  هکنیا  اـت  دـش و  نوریب  تقو  رد  هرونم  هضور  زا  ار  دوـخ  تروـص  نادرگم  رب  يدـش  نوریب  هروـنم  هرهطم  هعقب  زا  هاـگ  ره 
خیـش و  ع )  ) اضرلا رابخا  نویع  رد  هیوباـب  نبا  تسا  هریبک  هعماـج  تراـیز  ع )  ) يدـه همئا  روهـشم  تاراـیز  هلمج  زا  دوش و  بیاـغ 
دشاب یم  بیذهت  رد  هک  یقیرط  هب  یعخن  هللادبع  نارمع  نب  یسوم  هک  دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  نارگید  بیذهت و  رد  یسوط 

زا یکی  هاگ  ره  مناوخب  ار  نآ  هک  یلماک  غیلب  نخـس  اـمن  میلعت  نم  هب  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  هک  دومن  لاوس  ع )  ) یقن یلع  ماـما  زا 
َّنَا ُدَهشَا  َُهل َو  َکیرَش  ُهَدحَو ال  َهللا  ََهِلا  َّنَا ال  ُدَهشَا  وگب  تسیب و  ام  یسرب  ام  زا  کی  ره  هاگرد  هب  نوچ  دندومرف  منک  ترایز  ار  امش 
یـس وگب  تسیاب و  ینببب  ار  رهظم  عجـضم  رونم و  ربق  يوش و  ربق  لخاد  نوچ  یـشاب و  لـسغ  اـب  هک  دـیاب  ُهلُوسَر و  ُهدـبَع َو  ًادَّمَُحم 

ورب و ربق  کیدزن  هب  سپ  ربکا  هللا  هبترم  یـس  تسیاب و  سپ  رادرب  کیدزن  ار  اـهماگ  ریگب و  مارآ  یکدـنا و  ورب  سپ  ربکا  هللا  هبترم 
ِهَِکئالَْملا َو َفَلَتُْخم  َِهلاَسِّرلا َو  َعِضْوَم  ِهَُّوبُّنلا َو  ِْتَیب  َلْهَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب  نآ  زا  دـعب  دوش  مامت  ریبکت  دـص  هک  وگب  هبترم  لـهچ 

َِمئاَعَد ِراَْربَْألا َو  َرِـصاَنَع  ِمَعِّنلا َو  َءاَِـیلْوَأ  ِمَمُأـْلا َو  َهَداَـق  ِمَرَْکلا َو  َلوُصُأ  ِْملِْحلا َو  یَهَْتنُم  ِْملِْعلا َو  َناَّزُخ  ِهَمْحَّرلا َو  َنِدـْعَم  ِیْحَْولا َو  َطـِبْهَم 
ِّبَر ِهَرَیِخ  َهَْرتِـع  َنِیلَـسْرُْملا َو  َهَْوفَـص  َنیِِّیبَّنلا َو  ََهلالُـس  ِنَمْحَّرلا َو  َءاَـنَمُأ  ِناَـمیِْإلا َو  َباَْوبَأ  ِدـالِْبلا َو  َناَـکْرَأ  ِداَـبِْعلا َو  َهَساَـس  ِراَـیْخَْألا َو 

َنیَِملاَْعلا
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يَرَْولا َو ِفْهَک  یَجِْحلا َو  ِیلوُأ  یَهُّنلا َو  يِوَذ  یَقُّتلا َو  ِمالْعَأ  یَجُّدـلا َو  ِحـِیباَصَم  يَدُْـهلا َو  ِهَِّمئَأ  یَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاَـکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َو 
یَلَع ُمالَّسلا  ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َیلوُْألا َو  ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدـلا َو  ِلْهَأ  یَلَع  ِهَّللا  ِجَـجُح  یَنْـسُْحلا َو  ِهَوْعَّدـلا  یَلْعَْألا َو  ِلَثَْملا  ِءاَِیْبنَْألا َو  ِهَثَرَو 
ِهَّللا ِلوُسَر  ِهَّیِّرُذ  ِهَّللا َو  ِِّیبَن  ِءاَیِـصْوَأ  ِهَّللا َو  ِباَتِک  ِهَلَمَح  ِهَّللا َو  ِّرِـس  ِهَظَفَح  ِهَّللا َو  ِهَمْکِح  ِنِداَعَم  ِهَّللا َو  ِهَکََرب  ِنِکاَسَم  ِهَّللا َو  ِهَفِْرعَم  ِّلاَحَم 
ِهَّللا ِْرمَأ  ِیف  َنیِِرفْوَتْسُْملا ]  َو   ] َنیِّرِقَتْسُْملا ِهَّللا َو  ِهاَضْرَم  یَلَع  ِءالِدَْألا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ِهاَعُّدلا  یَلَع  ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص 

ْمُه ِلْوَْقلِاب َو  ُهَنوُِقبْـسَی  َنیِذَّلا ال  َنیِمَرْکُْملا  ِهِداَبِع  ِِهیْهَن َو  ِهَّللا َو  ِْرمَِأل  َنیِرِهْظُْملا  ِهَّللا َو  ِدـیِحَْوت  ِیف  َنیِِـصلْخُْملا  ِهَّللا َو  ِهَّبَحَم  ِیف  َنیِّماَّتلا  َو 
ِیلوُأ ِرْکِّذلا َو  ِلْهَأ  ِهاَمُْحلا َو  ِهَداَّذلا  ِهالُْولا َو  ِهَداَّسلا  ِهاَدُْـهلا َو  ِهَداَْقلا  ِهاَعُّدـلا َو  ِهَِّمئَْألا  یَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َنُولَمْعَی َو  ِهِْرمَِأب 

ُهَّللا الِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  ُُهتاَـکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َو  ِِهناَـهُْرب ]  َو   ] ِهِرُون ِهِطاَرِـص َو  ِِهتَّجُح َو  ِهِْملِع َو  ِهَْبیَع  ِِهبْزِح َو  ِِهتَرَیِخ َو  ِهَّللا َو  ِهَّیَِقب  ِْرمَأـْلا َو 
َّنَأ ُدَهْـشَأ  ُمیِکَْحلا َو  ُزیِزَْعلا  َوُه  الِإ  ََهلِإ  ِهِْقلَخ ال  ْنِم  ِْملِْعلا  اُولوُأ  ُُهتَِکئـالَم َو  َُهل  ْتَدِهَـش  ِهِسْفَِنل َو  ُهَّللا  َدِهَـش  اَـمَک  َُهل  َکیِرَـش  ـال  ُهَدْـحَو 

ُمُکَّنَأ ُدَهْشَأ  َنوُکِرْـشُْملا َو  َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  يَدُْهلِاب َو  ُهَلَـسْرَأ  یَـضَتْرُْملا  ُُهلوُسَر  ُبَجَْتنُْملا َو  ُهُْدبَع  ادَّمَُحم 
َنُوِلماَْعلا ِهِْرمَِأب  َنُوماَّوَْقلا  ِهَِّلل  َنوُعیِطُْملا  َنْوَفَطْـصُْملا  َنُوقِداَّصلا  َنوُقَّتُْملا  َنُوبَّرَقُْملا  َنُومَّرَکُْملا  َنُوموُصْعَْملا  َنوُّیِدْهَْملا  َنوُدِـشاَّرلا  ُهَِّمئَْألا 

ِِهناَهُْرِبب ْمُکَّصَخ  ُهاَدُِهب َو  ْمُکَّزَعَأ  ِِهتَرْدُِقب َو  ْمُکاَبَتْجا  ِهِّرِِسل َو  ْمُکَراَتْخا  ِِهْبیَِغل َو  ْمُکاَضَتْرا  ِهِْملِِعب َو  ْمُکاَفَطْـصا  ِِهتَماَرَِکب  َنوُِزئاَْفلا  ِِهتَداَرِِإب ،
ِهِْملِِعل َو ًهَنَزَخ  ِهِّرِِـسل َو  ًهَظَفَح  ِِهنیِدـِل َو  اراَْصنَأ  ِِهتَّیَِرب َو  یَلَع  اـجَجُح  ِهِضْرَأ َو  ِیف  َءاَـفَلُخ  ْمُکَیِـضَر  ِهِحوُِرب َو  ْمُکَدَّیَأ  ِهِرُوِنل َو  ْمُکَبَجَْتنا  َو 

ِهِطاَرِـص یَلَع  َءالِدَأ  ِهِدِالب َو  ِیف  اراَنَم  ِهِداَبِِعل َو  اـمالْعَأ  ِهِْقلَخ َو  یَلَع  َءاَدَهُـش  ِهِدـیِحْوَِتل َو  اـناَکْرَأ  ِِهیْحَِول َو  ًهَمِجاََرت  ِِهتَمْکِِحل َو  اعَدْوَتْـسُم 
َُهلـالَج َو ُْمتْمَّظَعَف  اریِهْطَت  ْمُکَرَّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُْکنَع  َبَهْذَأ  ِسَنَّدـلا َو  َنـِم  ْمُـکَرَّهَط  ِنَـتِْفلا َو  َنـِم  ْمُـکَنَمآ  ِلـَلَّزلا َو  َنـِم  ُهَّللا  ُمُکَمَـصَع 

َیلِإ ُْمتْوَعَد  ِهَِینالَْعلا َو  ِّرِّسلا َو  ِیف  َُهل  ُْمتْحَـصَن  ِِهتَعاَط َو  َدـْقَع  ُْمتْمَکْحَأ  ُهَقاَثیِم َو  ُْمتْدَّکَو  ُهَرْکِذ َو  ُْمْتمَدَأ  ُهَمَرَک َو  ُْمتْدَّجَم  ُهَنْأَـش َو  ُْمتْرَبْکَأ 
َهاَکَّزلا ُُمْتیَتآ  َهالَّصلا َو  ُُمتْمَقَأ  ِِهْبنَج َو  ِیف  ْمَُکباَصَأ  اَم  یَلَع  ُْمتْرَبَص  ِِهتاَضْرَم َو  ِیف  ْمُکَسُْفنَأ  ُْمْتلََذب  ِهَنَـسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  ِِهلِیبَس 
ُْمتْرَـشَن ُهَدوُدُح َو  ُْمتْمَقَأ  ُهَِضئاَرَف َو  ُْمْتنََّیب  ُهَتَوْعَد َو  ُْمْتنَلْعَأ  یَّتَح  ِهِداَهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  ُْمتْدَـهاَج  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  ُْمْتیَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  ُْمتْرَمَأ  َو 

ْمُْکنَع ُبِغاَّرلاَف  یَضَم  ْنَم  ِِهلُـسُر  ْنِم  ُْمْتقَّدَص  َءاَضَْقلا َو  َُهل  ُْمتْمَّلَـس  اَضِّرلا َو  َیلِإ  ُْهنِم  َِکلَذ  ِیف  ُْمتْرِـص  ُهَتَّنُـس َو  ُْمْتنَنَـس  ِهِماَکْحَأ َو  َِعئاَرَش 
ِهَُّوبُّنلا ُثاَریِم  ُُهنِدـْعَم َو  ُُهلْهَأ َو  ُْمْتنَأ  ْمُْکَیلِإ َو  ْمُْکنِم َو  ْمُکِیف َو  ْمُکَعَم َو  ُّقَْحلا  ٌقِهاَز َو  ْمُکِّقَح  ِیف  ُرِّصَقُْملا  ٌقِحال َو  ْمَُکل  ُمِزـاللا  ٌقِراَـم َو 

ُُهناَـهُْرب ُهُرُون َو  ْمُکِیف َو  ُهُِمئاَزَع  ْمُْکیَدـَل َو  ِهَّللا  ُتاَـیآ  ْمُکَدـْنِع َو  ِباَـطِْخلا  ُلْـصَف  ْمُْکیَلَع َو  ْمُُهباَـسِح  ْمُْکَیلِإ َو  ِْقلَْخلا  ُباَـیِإ  ْمُکَدـْنِع َو 
َبَحَا ِدَقَف  َمکتجا  ِنَم  َهَّللا َو  َّبَحَأ  ْدَقَف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَم  َهَّللا َو  يَداَع  ْدَـقَف  ْمُکاَداَع  ْنَم  َهَّللا َو  َیلاَو  ْدَـقَف  ْمُکالاَو  ْنَم  ْمُْکَیلِإ  ُهُْرمَأ  ْمُکَدـْنِع َو 

ِءاَنَْفلا َو ِراَد  ُءاَدَهُـش  موَق َو  َطارِـصلا ال  ُمَظْعَْألا َو  ُلِیبَّسلا  ُمتنَا  ِهللااـِب  ُمِصَتعَا  دَـقَف  مُِکب  مصَتعَا  نَم  ُهللا َو  َضَعبَا  دَـقَف  مُکَـضَغبَا  نَم  ِهَّللا و 
َْمل ْنَم  اََجن َو  دَـقَف  ْمُکاَتَأ  ْنَم  ُساَّنلا  ِِهب  یَلَْتبُْملا  ُباَْبلا  ُهَظوُفْحَْملا َو  ُهَناَـمَْألا  ُهَنوُزْخَْملا َو  ُهَیآـْلا  َُهلوُصْوَْملا َو  ُهَمْحَّرلا  ِءاَـقَْبلا َو  ِراَد  ُءاَـعَفُش 
َدِعَس َنوُمُکَْحت  ِِهلْوَِقب  َنوُدِشُْرت َو  ِِهلِیبَس  َیلِإ  َنُولَمْعَت َو  ِهِْرمَِأب  َنوُمِّلَُست َو  َُهل  َنُونِمُْؤت َو  ِِهب  َنوُّلُدَت َو  ِْهیَلَع  َنوُعْدَت َو  ِهَّللا  َیلِإ  َکَلَه  ْمُِکتْأَی 

ْنَم َِملَـس  ْمُْکَیلِإ َو  َأََجل  ْنَم  َنِمَأ  ْمُِکب َو  َکَّسَمَت  ْنَم  َزاَف  ْمُکَقَراَف َو  ْنَم  َّلَض  ْمُکَدَـحَج َو  ْنَم  َباَخ  ْمُکاَداَع َو  ْنَم  َکَلَه  ْمُکـالاَو َو  ْنَم 
 ، ٌكِرْـشُم ْمَُکبَراَح  ْنَم  ٌِرفاَک َو  ْمُکَدَحَج  ْنَم  ُهاَْوثَم َو  ُراَّنلاَف  ْمُکََفلاَخ  ْنَم  ُهاَوْأَم َو  ُهَّنَْجلاَف  ْمُکَعَبَّتا  ِنَم  ْمُِکب  َمَصَتْعا  ِنَم  َيِدُه  ْمُکَقَّدَص َو 

ٍكْرَد ِلَفْسَأ  ِیف  ْمُْکیَلَع  َّدَر  ْنَم  َو 
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ْتَرُهَط َْتباَط َو  ٌهَدِحاَو  ْمُکَتَنیِط  ْمُکَرُون َو  ْمُکَحاَوْرَأ َو  َّنَأ  َیَِقب َو  اَمِیف  ْمَُکل  ٍراَج  یَـضَم َو  اَمِیف  ْمَُکل  ٌِقباَس  اَذَـه  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِمیِحَْجلا  َنِم 
اَهِیف َرَکُْذی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  ْمُکَلَعَجَف  ْمُِکب  اَْنیَلَع  َّنَم  یَّتَح  َنِیقِدُْـحم  ِهِشْرَِعب  ْمُکَلَعَجَف  اراَْونَأ  ُهَّللا  ُمُکَقَلَخ  ٍضَْعب  ْنِم  اَهُـضَْعب 

َنیِمِّلَسُم ُهَْدنِع  اَّنُکَف  اَِنبُونُِذل  ًهَراَّفَک  اََنل َو  ًهَیِکَْزت  اَنِسُْفنَِأل َو  ًهَراَهَط  اَنِْقلَِخل َو  ابیِط  ْمُِکتَیالِو  ْنِم  ِِهب  اَنَّصَخ  اَم  ْمُْکیَلَع َو  اَِنتاَوَلَص  َلَعَج  ُهُمْسا َو 
ُْثیَح َنِیلَسْرُْملا  ِتاَجَرَد  َعَفْرَأ  َنِیبَّرَقُْملا َو  ِلِزاَنَم  یَلْعَأ  َنیِمَّرَکُْملا َو  ِّلَحَم  َفَرْشَأ  ْمُِکب  ُهَّللا  َغَلَبَف  ْمُکاَّیِإ  اَنِقیِدْصَِتب  َنِیفوُْرعَم  ْمُِکلْضَِفب َو 
ٌقیِّدِص ٌلَسُْرم َو ال  ٌِّیبَن  ٌبَّرَقُم َو ال  ٌکَلَم  یَْقبَی  یَّتَح ال  ٌعِماَط  ِهِکاَرْدِإ  ِیف  ُعَمْطَی  ٌِقباَس َو ال  ُهُِقبْسَی  ٌِقئاَف َو ال  ُُهقوُفَی  ٌقِحال َو ال  ُهُقَْحلَی  ال 

ٌْقلَخ ٌدیِرَم َو ال  ٌناَْطیَـش  ٌدِینَع َو ال  ٌراَّبَج  ٌِحلاَط َو ال  ٌرِجاَف  ٌِحلاَص َو ال  ٌنِمُْؤم  ٌلِضاَف َو ال  ٌِّینَد َو ال  ٌلِهاَج َو ال  ٌِملاَع َو ال  ٌدیِهَـش َو ال  َو ال 
َو ْمُکِماَقَم ، َتاَبَث  ْمُکِدِعاَقَم َو  َقْدِص  ْمُکِرُون َو  َماَمَت  ْمُِکنْأَش َو  َرَبِک  ْمُکِرَطَخ َو  َمَظِع  ْمُکِْرمَأ َو  ََهلالَج  ْمُهَفَّرَع  الِإ  ٌدیِهَـش  َِکلَذ  َْنَیب  اَمِیف 

ِیتَرْـسُأ ِیلاَم َو  ِیلْهَأ َو  یِّمُأ َو  ُْمْتنَأ َو  ِیبَِأب  ُْهنِم  ْمُِکَتلِْزنَم  َبُْرق  ِْهیَدـَل َو  ْمُکَتَّصاَـخ  ِْهیَلَع َو  ْمُکَتَماَرَک  ُهَدـْنِع َو  ْمُِکَتلِْزنَم  ْمُکِّلَحَم َو  َفَرَش 
ٍلاَُوم ْمُکََفلاَخ  ْنَم  َِهلالَِضب  ْمُِکنْأَِشب َو  ٌرِْـصبَتْسُم  ِِهب  ُْمتْرَفَک  اَِمب  ْمُکِّوُدَِعب َو  ٌِرفاَک  ِِهب  ُْمْتنَمآ  اَِمب  ْمُِکب َو  ٌنِمُْؤم  یِّنَأ  ْمُکُدِهْـشُأ  َهَّللا َو  ُدِهْـشُأ 
ٌعیِطُم ُْمْتلَْطبَأ  اَِمل  ٌلِْطبُم  ُْمتْقَّقَح  اَِمل  ٌقِّقَُحم  ْمَُکبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح  ْمُکََملاَس َو  ْنَِمل  ٌْملِـس  ْمَُهل  ٍداَعُم  ْمُِکئاَدـْعَِأل َو  ٌضِْغبُم  ْمُِکئاَِـیلْوَِأل  ْمَُکل َو 

ْمُکِْرمَِأل ٌرِظَْتنُم  ْمُِکتَعْجَِرب  ٌقِّدَصُم  ْمُِکباَیِِإب  ٌنِمُْؤم  ْمُِکب  ٌفِرَتْعُم  ْمُِکتَّمِِذب  ٌبِجَتُْحم  ْمُکِْملِِعل  ٌلِمَتُْحم  ْمُِکلْـضَِفب  ٌّرِقُم  ْمُکِّقَِحب ،  ٌفِراَع  ْمَُکل 
ٌبِّرَقَتُم ْمُِکب َو  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  ٌعِفْشَتْسُم  ْمُکِرُوبُِقب  ٌِذئاَع  ٌِذئال  ْمَُکل  ٌِرئاَز  ْمُِکب  ٌریِجَتْـسُم  ْمُکِْرمَِأب  ٌلِماَع  ْمُِکلْوَِقب  ٌذِخآ  ْمُِکَتلْوَِدل  ٌبِقَتُْرم 

ْمُِکِبئاَغ َو ْمُکِدِهاَش َو  ْمُِکتَِینالَع َو  ْمُکِّرِِـسب َو  ٌنِمُْؤم  يِرُومُأ  ِیلاَوْحَأ َو  ِّلُک  ِیف  ِیتَداَرِإ  یِِجئاَوَح َو  ِیتَِبلَط َو  َماَمَأ  ْمُکُمِّدَقُم  ِْهَیلِإ َو  ْمُِکب 
یَّتَح ٌهَّدَعُم  ْمَُکل  ِیتَرُْصن  ٌعَبَت َو  ْمَُکل  ِییْأَر  ٌمِّلَسُم َو  ْمَُکل  ِیْبلَق  َو  ْمُکَعَم ، ِهِیف  ٌمِّلَـسُم  ْمُْکَیلِإ َو  ِهِّلُک  َِکلَذ  ِیف  ٌضِّوَفُم  ْمُکِرِخآ َو  ْمُِکلَّوَأ َو 

ْمُِکب َو ُْتنَمآ  ْمُکِّوُدَـع  َعَم  ـال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  ِهِضْرَأ  ِیف  ْمُکَنِّکَُمی  ِِهلْدَِـعل َو  ْمُکَرِهُْظی  ِهِماَّیَأ َو  ِیف  ْمُکَّدُرَی  ْمُِکب َو  ُهَنیِد  َیلاَـعَت  ُهَّللا  َِییُْحی 
ُمِِهبْزِح ِنیِطاَـیَّشلا َو  ِتوُـغاَّطلا َو  ِْتبِْجلا َو  َنِم  ْمُِکئاَدـْعَأ َو  ْنِم  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُْتئَِرب  ْمَُـکلَّوَأ َو  ِهـِب  ُْتیَّلَوـَت  اَِـمب  ْمُـکَرِخآ  ُْتیَّلَوـَت 

ِّلُک ْنِم  ْمُْکنَع َو  َنِیفِرَْحنُْملا  ْمُکِیف َو  َنیِّکاَّشلا  ْمُِکثْرِإـِل َو  َنِیبِصاَْـغلا  ْمُِکتَیـالِو َو  ْنِم  َنِیقِراَْـملا  ْمُکِّقَِحل َو  َنیِدِـحاَْجلا  ْمَُکل َو  َنیِِملاَّظلا 
ْمُِکنیِد ْمُِکتَّبَحَم َو  ْمُِکتالاَُوم َو  یَلَع  ُتِییَح  اَم  اَدبَأ  ُهَّللا  َِینَتَّبَثَف  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  ِهَِّمئَْألا  َنِم  ْمُکاَوِس َو  ٍعاَطُم  ِّلُک  ْمُکَنوُد َو  ٍهَجِیلَو 
ُُکلْسَی ْمُکَراَثآ َو  ُّصَتْقَی  ْنَّمِم  ِینَلَعَج  ِْهَیلِإ َو  ُْمتْوَعَد  اَِمل  َنیِِعباَّتلا  ْمُکِیلاَوَم  ِراَیِخ  ْنِم  ِینَلَعَج  َو  ْمُکَتَعاَفَش ،  ِینَقَزَر  ْمُِکتَعاَِطل َو  ِینَقَّفَو  َو 

ِیف ُنَّکَُمی  ْمُِکتَِیفاَـع َو  ِیف  ُفَّرَُـشی  ْمُِـکَتلْوَد َو  ِیف  ُکَّلَُمی  ْمُِـکتَعْجَر َو  ِیف  ُّرِکَی  ْمُِـکتَْرمُز َو  ِیف  ُرَـشُْحی  ْمُکاَدُِـهب َو  يِدَـتْهَی  ْمُکَلِیبَـس َو 
ْنَم ْمُْکنَع َو  َلـِبَق  ُهَدَّحَو  ْنَم  ْمُِکب َو  َأَدـَب  َهَّللا  َداَرَأ  ْنَم  ِیلاَـم  ِیلْهَأ َو  یِـسْفَن َو  یِّمُأ َو  ُْمْتنَأ َو  ِیبَأـِب  ْمُِکتَیْؤُِرب  ادَـغ  ُهـُْنیَع  ُّرَقَت  ْمُـکِماَّیَأ َو 

ِراَْربَْألا َو ُهاَدُه  ِراَیْخَْألا َو  ُرُون  ُْمْتنَأ  ْمُکَرْدَق َو  ِفْصَْولا  َنِم  ْمُکَْهنُک َو  ِحْدَْـملا  َنِم  ُُغْلبَأ  ْمُکَءاَنَث َو ال  یِـصْحُأ  َِّیلاَوَم ال  ْمُِکب  َهَّجََوت  ُهَدَـصَق 
ُسِّفَُنی ْمُِکب  ِِهنْذِِإب َو  الِإ  ِضْرَأـْلا  یَلَع  َعَقَت  ْنَأ  َءاَـمَّسلا  ُکِـسُْمی  ْمُِکب  َو  َْثیَْغلا ،  ُلِّزَُنی  ْمُِکب  ُِمتْخَی َو  ْمُِکب  ُهَّللا َو  َحَـتَف  ْمُِکب  ِراَّبَْجلا  ُجَـجُح 

ًادَحَأ ِتُْؤی  َْمل  اَم  ُهَّللا  ُمُکاَتآ  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  َثُِعب  ْمُکِّدَج  َیلِإ  ُُهتَِکئالَم َو  ِِهب  ْتَطَبَه  ُُهلُـسُر َو  ِِهب  َْتلََزن  اَم  ْمُکَْدنِع  َّرُّضلا َو  ُفِشْکَی  َّمَْهلا َو 
ِتَقَرْـشَأ ْمَُکل َو  ْیَـش ٍء  ُّلُک  َّلَذ  ْمُِکلْـضَِفل َو  ٍراَّبَج  ُّلُک  َعَضَخ  ْمُِکتَعاَِطل َو  ٍرِّبَکَتُم  ُّلُک  َعََخب  ْمُِکفَرَِـشل َو  ٍفیِرَـش  ُّلُک  َأَطْأَط  َنیَِملاَْعلا  َنِم 

یِّمُأ َو ُْمْتنَأ َو  ِیبَِأب  ِنَمْحَّرلا ، ُبَضَغ  ْمُکَتَیالِو  َدَـحَج  ْنَم  یَلَع  ِناَوْضِّرلا َو  َیلِإ  ُکَلُْـسی  ْمُِکب  ْمُِکتَیالِِوب  َنوُِزئاَْفلا  َزاَف  ْمُکِرُوِنب َو  ُضْرَأـْلا 
ْمُکُحاَوْرَأ ِداَسْجَْألا َو  ِیف  ْمُکُداَسْجَأ  ِءاَمْسَْألا َو  ِیف  ْمُکُؤاَمْسَأ  َنیِرِکاَّذلا َو  ِیف  ْمُکُرْکِذ  ِیلاَم  ِیلْهَأ َو  یِسْفَن َو 
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ْمُکَنْأَش َمَظْعَأ  ْمُکَسُْفنَأ َو  َمَرْکَأ  ْمُکَءاَمْـسَأ َو  یَلْحَأ  اَمَف  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْمُکُرُوُبق  ِراَثْآلا َو  ِیف  ْمُکُراَثآ  ِسوُفُّنلا َو  ِیف  ْمُکُـسُْفنَأ  ِحاَوْرَْألا َو  ِیف 
ُمُُکتَداَع ُْریَْخلا َو  ُمُُکْلِعف  يَْوقَّتلا َو  ُمُُکتَّیِـصَو  ٌدْشُر َو  ْمُکُْرمَأ  ٌرُون َو  ْمُکُمالَک  ْمُکَدْعَو ، ]  َقَدْصَأ  َو   ] ْمُکَدـْهَع یَفْوَأ  ْمُکَرَطَخ َو  َّلَجَأ  َو 

ُْریَْخلا َرِکُذ  ْنِإ  ٌمْزَح  ٌْملِح َو  ٌْملِع َو  ْمُُکیْأَر  ٌْمتَح َو  ٌمْکُح َو  ْمُُکلْوَق  ُقـْفِّرلا َو  ُقْدِّصلا َو  ُّقَْـحلا َو  ُمُُکنْأَـش  ُمَرَْکلا َو  ُمُُکتَّیِجَـس  َو  ُناَـسْحِْإلا ،
ْمُِکئالَب َو َلیِمَج  یِصْحُأ  ْمُِکئاَنَث َو  َنْسُح  ُفِصَأ  َْفیَک  یِسْفَن  یِّمُأ َو  ُْمْتنَأ َو  ِیبَِأب  ُهاَهَْتنُم  ُهاَوْأَم َو  ُهَنِدْعَم َو  ُهَعْرَف َو  ُهَلْصَأ َو  َُهلَّوَأ َو  ُْمْتنُک 

یِـسْفَن یِّمُأ َو  ُْمْتنَأ َو  ِیبَأـِب  ِراَّنلا  َنِم  ِتاَـکَلَْهلا َو  ِفُرُج  اَفَـش  ْنِم  اَنَذَْـقنَأ  ِبوُرُْکلا َو  ِتاَرَمَغ  اَّنَع  َجَّرَف  ِّلُّذـلا َو  َنـِم  ُهَّللا  اَـنَجَرْخَأ  ْمُِـکب 
ُهَقْرُْفلا َو ِتَفَلَْتئا  َو  ُهَمْعِّنلا ، ِتَمُظَع  ُهَِملَْکلا َو  ِتَّمَت  ْمُِکتالاَوُِمب  اَناَْینُد َو  ْنِم  َدَـسَف  َناَک  اَـم  َحَلْـصَأ  اَِـننیِد َو  َِملاَـعَم  ُهَّللا  اَـنَمَّلَع  ْمُِکتـالاَوُِمب 

َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  َْدنِع  ُمُوْلعَْملا  ُماَقَْملا  ُدوُمْحَْملا َو  ُماَقَْملا  ُهَعِیفَّرلا َو  ُتاَجَرَّدـلا  ُهَبِجاَْولا َو  ُهَّدَوَْملا  ُمَُکل  ُهَضَرَتْفُْملا َو  ُهَعاَّطلا  ُلَبُْقت  ْمُِکتالاَوُِمب 
ْذِإ َدَْعب  اََنبُوُلق  ْغُِزت  اَنَّبَر ال  َنیِدِهاَّشلا  َعَم  اَْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا  اَنْعَبَّتا  َْتلَْزنَأ َو  اَِمب  اَّنَمآ  اَنَّبَر  َُهلُوبْقَْملا  ُهَعاَفَّشلا  ُرِیبَْکلا َو  ُنْأَّشلا  ُمیِظَْعلا َو  ُهاَْجلا  َو 

َّزَع َو ِهَّللا  َْنَیب  ِیْنَیب َو  َّنِإ  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  ًالوُعْفََمل ، اَنِّبَر  ُدْعَو  َناَک  ْنِإ  اَنِّبَر  َناَْحبُـس  ُباَّهَْولا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ًهَمْحَر  َْکنُدـَل  ْنِم  اََنل  ْبَه  اَنَْتیَدَـه َو 
ِیبُونُذ ُْمْتبَهْوَتْسا  اََّمل  ِِهتَعاَِطب  ْمُکَتَعاَط  َنَرَق  ِهِْقلَخ َو  َْرمَأ  ْمُکاَعْرَتْسا  ِهِّرِـس َو  یَلَع  ْمُکَنَمَْتئا  ِنَم  ِّقَِحبَف  ْمُکاَضِر  الِإ  اَْهیَلَع  ِیتْأَی  ًابُونُذ ال  َّلَج 

ْنَم َهَّللا َو  َّبَحَأ  ْدَـقَف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَم  َهَّللا َو  یَـصَع  ْدَـقَف  ْمُکاَـصَع  ْنَم  َهَّللا َو  َعاَـطَأ  ْدَـقَف  ْمُکَعاَـطَأ  ْنَم  ٌعـیِطُم  ْمَُکل  یِّنِإَـف  ِیئاَعَفُـش  ُْمْتنُک  َو 
ِیئاَعَفُـش ْمُُهْتلَعََجل  ِراَْربَْألا  ِهَِّمئَْألا  ِراَیْخَْألا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  ْنِم  َکـَْیلِإ  َبَْرقَأ  َءاَعَفُـش  ُتْدَـجَو  َْول  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َهَّللا  َضَْغبَأ  ْدَـقَف  ْمُکَـضَْغبَأ 

َکَّنِإ ْمِِهتَعاَفَِـشب  َنیِموُحْرَْملا  ِهَْرمُز  ِیف  ْمِهِّقَِحب َو  ْمِِهب َو  َنِیفِراَْـعلا  ِهَلْمُج  ِیف  ِینَلِخْدـُت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ  َکـْیَلَع  ْمَُهل  َْتبَجْوَأ  يِذَّلا  ُمِهِّقَِحبَف 
ترایز تارایز  هلمج  زا  ُلیِکَْولا و  َمِْعن  ُهَّللا َو  اَُنبْسَح  ًارِیثَک َو  امِیلْسَت  َمَّلَس  َنیِرِهاَّطلا َو  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َنیِمِحاَّرلا َو  ُمَحْرَأ 

خـسن زا  یـضعب  رد  متفای  دـیامرف  یم  راونـالا  راـحب  رد  هر )  ) یـسلجم همـالع  تسا و  طوبـضم  رازم  بتک  رثکا  رد  هک  تسا  هیداوج 
هیلع هل  هرایز  هر )  ) انباحـصا ءامدـق  تافلؤم  ضعب  یف  تدـجو  تسا  نیا  دـیامرف  یم  راونالا  راـحب  رد  موحرم  نآ  تراـبع  همیدـق و 

اندیـس انیلوم و  هدایز  لاق  اهتدجو  امک  اهتدرواف  هامعبـس  نیعبرا و  تس و  هنـس  اهتباتک  خیرات  ناک  میدـقلا  هخـسنلا  تناک  مالـسلا و 
یبا هدلو  نع  کلذ  يور  بجر  رهش  یف  اهلضفا  هترایزلا و  هحلاص  تاقوالا  یلک  مالسلا  هولصلا و  هئانبا  و  ع ) ( ) ع  ) اضرلا نسحلاوبا 

ترـضح نآ  يوربور  سدـقم  حیرـض  لـباقم  رد  هقباـس  بادا  تیاـعر  زا  دـعب  هرخا  یلا  کـیلع  مالـسلا  یه  و  ص )  ) داوجلا رفعج 
اَی َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِضْرَْألا ،  ِتاَُملُظ  ِیف  ِهللا  َرُون  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهللا ،  َهَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهللا ،  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  دیوگب  دتسیاب و 

ِمِیلَک یَسُوم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهللا ،  ِلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهللا ،  ِهَْوفَص  َمَدآ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا   ، ِنیِّدلا َدوُمَع 
ِِّیلَع َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهللا ،  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهللا ،  ِحوُر  یَـسیِع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّـسلا  ِهللا ، 
ِیَس ِدّ ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّنَْجلا ،  ِلْهَأ  ِباَبَش  ِیَـس  ْيَدّ ِْنیَـسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّـسلا  ٍِبلاَط ،  ِیبَأ  ِْنب 
ِّرَْبلا ِقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِرِخْآلا ،  َنِیلَّوَْألا َو  ِْملِع  ِِرقَاب  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِِدباَْعلا ، 
ُّرَْبلا ُّیِصَْولا  ُیَأ  اَهّ َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُدیِهَّشلا ،  ُقیِّدِّصلا  ُیَأ  اَهّ َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِّیِفَْحلا ،  ِِملاَْعلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّـسلا  ِّیِقَّتلا ، 

َكاَتَأ یَّتَح  ًًاصلخم  َهللا  َتْدَبَع  َو  ِرَْکنُْملا ،  ِنَع  َْتیَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  َتْرَمَأ  َو  َهاَکَّزلا ،  َْتیَتآ  َو  َهاَلَّـصلا ،  َتْمَقَأ  ْدَق  َّکَنَأ  ُدَهْـشَأ  ُّیِقَّتلا ، 
ٍماَمِإ ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُنیِقَْیلا ، 
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 ، ِهِیبَأ ِهِّدَج َو  َِهبُْرت  ْنَع  ُحِزاَّنلا  ُهیِجَْولا ،  ُرْدَْقلا  ُهِیبَّنلا َو  ُِملاَْعلا  ُیَأ  اَهّ َْکیَلَع  ُماَلَّسلا   ، ٍبیِرَغ ٍموُمْسَم  ٍبیِرَق َو  ٍدیَِعب  ٍبیَِجن َو  ٍماَمِإ  ٍبیِـصَع َو 
یًنِم ْمُْکنِم  ْتَشَحْوَتْسا  اَمَک  ِتاَشِحوُْملا  ُمُکِراَیِد  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِْهَیلِإ ،  ِْلتَْقلا  ِلوُصُو  َْلبَق  ِْهیَلَع  ِنلِاب  ِهَحاَیّ َُهلاَیِع  ُهَدَالْوَأ َو  َرَمَأ  ْنَم  یَلَع  ُماَلَّـسلا 

ْتَراَص ْنَم  ِناَفْهَّللا َو  ِثْوَغ  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِدیِشَْملا ،  ِرْـصَْقلا  َو  ِهَلَّطَعُْملا ،  ِْرِئْبلا  َو  ِدیِعَْولا ،  ِهَّدُع  َو  ِدِیبَْعلا ،  ِتاَداَس  یَلَع  ُماَلَّـسلا  ٌتاَفَرَع ،  َو 
َو ِهَّیِوَضَّرلا ،  ِهَجْهَْبلا  یَلَع  ُماَلَّـسلا  َنیَِملاَْـعلا ،  ِءاَِـسن  ِیَـس  ِهَدّ َهَمِطاَـف  ِْنیَع  ِهَُّرق  َنیِِرئاَّزلا َو  ِلـِیلَق  یَلَع  ُماَلَّـسلا  َناَـساَرُخ ،  َناَـساَرُخ  ُضْرَأ  ِِهب 
ْیَـش ٍء ِّلُک  ُْملِع  ِمَظْعَْألا َو  ِْکلُْملا  ُهَساَئِر  ِْهَیلِإ  تَهَْتنا  ِنَم  یَلَع  ُماَلَّـسلا   ، ِهَّیِدَـمْحَْألا ِهَرَجَّـشلا  ِنَع  ِهَعِّرَفَتُْملا  ِنوُصُْغلا  َو  ِهَّیِـضَّرلا ،  ِقاَلْخَْألا 
 ، َنیِدِْحلُْملا ِهَبُش  ُلاَْطبِإ  ْمُهُجَجُح  َو  َنِیقُولْخَْملا ،  ُناَمَأ  ْمُُهلِکاَیَه  َو  َنِیِلئاَّسلا ،  ُهَلیِـسَو  ْمُهُؤاَمْـسَأ  ْنَم  یَلَع  ُماَلَّـسلا  ِمَکْحُْملا ،  ِْرمَْألا  ِماَمَِتل 
ْنَم ِماَلْعَْألا َو  ِمَلَع  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِنیِّدلا ،  َدِعاَوَق  َّتَبَث  ُِبتُْکلا َو  َلْهَأ  َمَصَخ  یَّتَح  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِهِِدلاَو  ُهَداَسِو  َُهل  ْتَرِـسُک  ْنَم  یَلَع  ُماَلَّـسلا 

ِجاَْرعِْملا ِكاَْلمَْألا َو  َِطبْهَم  ُُهَتبُْرت  ْتَراَص  يِّذَلا  ِجاَّجَْعلا  ِرْحَْبلا  ِجاَّهَْولا َو  ِجاَرِّسلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَماَیِْقلا ،  ِمْوَی  َیلِإ  ِِهَتبْرُِغب  ِِهتَعیِش  ُبُوُلق  َرِـسُک 
ِهَداَّسلا َلْهَأ  ْمُهَلَعَج  َو  ِهَداَهَّشلا ،  ِْبیَْغلا َو  ِْملِع  یَلَع  ُهللا  ُمُهَعَلْطَأ  ْنَم  َو  ِهَدَالِْولا ،  يِرِهاَط  ِناَیْدَْألا َو  ِكُوُلم  ِماَلْسِْإلا َو  ِءاَرَمُأ  یَلَع  ُماَلَّـسلا  ، 

َنِم َتَنِمَض  اَذ  اَم  ُهَتَمْحَر  ُهللا  َكاَقَس  َسوُط  َْربَق  اَی  .اَهِْعبَِرب  َّلَح  ُْثیَح  َسوُط ،  ُِملاَعَم  ِِهب  ْتَجَهَْتبا  ِنَم  ِلِظ َو  اَهّ ِتاَِنئاَْکلا َو  ِفوُهُک  ُماَلَّـسلا 
ِهَمْحَر ِیف  ُهُعَرْصَم  ِماَلْـسِْإلا  یَلَع  ٌزیِزَع  ٌصْخَـش  ٌسُومْرَم  َدَاباَنَِـسب  يََوث  ٌصْخَـش  اَِهب  َباَط  اَْینُّدلا َو  ِیف  َکُعاَِقب  َْتباَط  ُسوُط  اَی  ِتاَْریَْخلا 

ِراَـهْطَْألا ِهَِکئاَـلَْملِاب  ِِهتَّثُِجب َو  ٌطُوبْغَم  َکـَّنَِأب  ًارْخَف  ٌسیِدـْقَت  ٌریِهْطَت َو  ٌْملِع َو  ٌْملِح َو  ُهَنَّمَـضَت  ْدَـق  ٌْربَـق  َْتنَأ  ُهَْربَـق  اَـی  ٌسوُمْغَم  ٌروُمْغَم َو  ِهللا 
اَهَّمَـض ْدَق  يَّرَثل  ُدْسُأ  َّلَظ  ًهَِلفآ َو  ِنیِّدلا  ِءاَمَـس  ُموُُجن  ْتَْسمَأ  ٌسُونْأَم  ْمُْکنِم َو  ٌلِهآ  ُهُْعبَرَف  يًدُه  ُماَمِإ  ْمُْکنِم  اََنل  ٍرْـصَع  ِّلُک  ِیف  ٌسوُرْحَم 

ٍجاَد َو ْمُکِْریَغ  ِیف  ُّقَْحلاَـف  ْمُِکب  ُرِینُْملا  ُّقَْـحلا  ُرَهْزَی  یَتَـم  یَّتَـح  ُسیِْعلا  ِّتَنَح  اَـم  اَـهُِعلاَطَم  یَجُْرت  ٌهََعبْرَأ  ْمُْـکنِم َو  ٌهَِیناَـمَث  َْتباَـغ  ُسیِْخلا 
ِیف ِِهتاَوَلَـص  ْمُْهنَع  ُهللا  ِعَطْقَی  َْمل  ْنَم  یَلَع  ُماَلَّـسلا  ِراَّنلا ،  ِوَأ  ِهَّنَْجلا  ِلوُخُد  ِطْرَـش  َو  ِراَزَْملا ،  ِیئاَن  َو  ِراَْربَْألا ،  ِرَخَتْفُم  یَلَع  ُماَلَّـسلا  ٌسوُمْطَم 

َدَّبَعَت اَمَک  ِْنیَقیِرَْفلا  َْنَیب  ًهَّزِیَمُم  ْمُهَتَماَمِإ  ُهللا  َلَعَج  ْنَم  یَلَع  ُماَلَّـسلا  ُتاَکِّرَحَتُْملا ،  ِتَکَّرََحت  ُنِکاَوَّسلا َو  ِتَنَکَـس  ْمِِهب  َو  ِتاَـعاَّسلا ،  ِءاـَنآ 
ُماَلَّـسلا َنیَِملاَْعلا ،  ِّبَر  ِهللا  ِهَِملَک  ِماَمَِتل  ِِهتَیَالَِوب  ْمُهَدـَّبَعَت  َو  ِِیبَّنلا ،  َنیّ ِمْکُح  َسِراَد  ِِهب  ُهللا  اَیْحَأ  ْنَم  یَلَع  ُماَلَّـسلا  ِْنیَِقفاَْخلا ،  َلْهَأ  ْمِِهتَیاـَلَِوب 

اُوِلئُـس ْنَم  اَهِدوُعُـس َو  اَْینُّدلا َو  ِلاَْبقِإ  یَلَع  ُماَلَّـسلا  ِتاَرَّطَـسُْملا ،  ِمُوقُّرلا  ِیف  ُهللا  ّاَلِإ  ََهلِإ  َال  ِفوُرُح  ِتاَعاَّسلا َو  ِدَدَع  ِلْوَْحلا َو  ِروُهُـش  یَلَع 
 ، ُءاَبَطُْخلا ُمَُهل  ْتَبَطَخ  ْنَم  ْمُهَالْوَِلب َو  ٍقُولْخَم  ِّلُک  ُدوُجُو  ُلـَّلَُعی  ْنَم  یَلَع  ُماَلَّـسلا  اَهِطوُرُـش ،  ْنِم  ِهللا  ُنَْحن َو  اُولاَـقَف  ِدـیِحّْوَتلا ، ِهَِملَک  ْنَع 
 ، ْمِِهئاَلَع ْمِهِرْخَف َو  ِیف  َدِْـشنُأ  ْنَم  َو  ْمِِهئاَِنب ،  ْمِهِدْـجَم َو  ِِّیلَع  یَلَع  ُماَلَّـسلا  ِماَمَْغلا  َبْوَص  ُبَرْـشَی  ْنَم  ُلَْضفَأ  ْمُه  ْمُه  اَم  ْمُه  ٍءَابآ  ِهَْعبَِـسب 

ًاماَمِإ ّیِلَُوِیل  ُهللا  َناَک  اَم  ِِهتَعیِِشل  ِِلئاَْقلا  ْمِِهناَِسِلب ،  ٍهَُغل  ِّلُک  َعَم  ِلَکَتُْملا  ِمّ ِراَْمقَْألا ،  ِرَمَق  یَلَع  ُماَلَّسلا  ْمِِهباَِیث ، ِهَراَهَط  ْمِْهیَلَع َو  ِهاَلَّصلا  ِبوُجُِوب 
َنِم ِینَْتَیل  اَی  ٍفاَنَم ،  ِْدبَع  ِرَْخفَم  َو  ِفاَرْشَْألا ،  ِفیِرَش  َو  ِبوُرْکَْملا ،  ِجَرَف  َو  ِبُولُْقلا ،  ِهَحْرَف  یَلَع  ُماَلَّـسلا  ْمِِهتاَُغِلب ،  ُهَفِّرَُعی  یَّتَح  ٍهَّمُأ  یَلَع 

ِماَمِْإلا یَلَع  ُماَلَّسلا  ُفاَوَّطلا  َلِعُج  ْمُِکباَِبب  َّنَأَک  ٍنیِح  ِّلُک  ِیف  ْمُِکباَِبب  ُفوُطَأ  ِِهتَسَناَُؤم ،  ِهَجْهَِبل  ًادِهْـشَتْسُم  ِِهتَرْـضَح ،  ِِهتَـصْرَِعب َو  َنیِِفئاَّطلا 
ْتَّطَـش ُْثیَح  ِهَّقُّـشلا  ُدُْعب  َال  َْول  ِراَْربَْألا ، َنِیبَجَْتنُْملا  َِکئاَْنبَِأب  ِراَهْطَْألا َو  َِکئَابِآب  ُمِْسقُأ َو  ِهللاِاب  ِفوُفُّطلا ،  ِمْوَی  َناَزْحَأ  َجَّیَه  يِّذَلا  ِفوُءَّرلا ، 
ُهَمْحَر َنِیقُولْخَْملا َو  َهَداَس  َو  ِِیبَّنلا ،  َنیّ َدَالْوَأ  َو  ِنیِّدـلا ،  َهاَمُح  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّـسلا  َو  ِراَزَْملا ،  ِراَرْکَِتب  ْمُِکبِجاَو  َضَْعب  ُْتیَـضََقل  ُراَّدـلا ،  ُمُِکب 

اصقتـساب و ملعتی  ملاعلا  وه  یقحلا  هلوق  هدومرف  نایب  ترایز  نیا  تارقف  صوصخ  رد  هک  هدـش  لقن  راونالا  راحب  زا  .ُُهتاَـکََرب و  ِهللا َو 
هوقلا راسیلا و  ینغلا و  حتفلاب  ردقلا  فیرشلا و  هیبنلا 
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باقعلا و نم  هللا  دع  وا  ام  عفر  هوالع  يا  دیعولا  هدعو  دیعبلا  خزانلا  ردـقلاوذ و  يا  خاسنلا  نم  طقاس  وا  فوذـحملا  فاضملا  انه  و 
ناسارخ و ضرا  رـضاحلا  مامالا  دیـشملا  رـصقلا  بئاغلا و  مامالا  هلطعملا  رـشبلا  نا  هریثک  رابخا  یف  رم  اـم  یلا  هراـشا  هلطعملا  رـسبلا 
اهبحاص و يا  هجهلا  یلع  ممالا  فانـصال  هدوصقم  تراـص  ملاـعلا و  فیاوط  نیب  ترهتـشا  فیرـشلا  هدـقرم  ببـس  هب  يا  ناـسارخ 

جاـجعلا همیظعلا و  لـئاضفلا  همیرکلا و  فـالخالا  نوصغلاـب  دارملا  نوکی  ناـب  نوصملا  بحاـص  همئـالا و  ریاـس  وه و  يا  نوضعلا 
دسالا عضوم  فتللا و  رجشلا  سیخلا  دسالا و  هریثک  یملس  یف  قیرط  يرشلا  هجاوما و  مطالت و  هدش  هئام و  هرثک  نع  هیانک  حایـصلا 

امهاقفاو برغملا  قرـشملا و  ناقفاخلا  رواجم  الا  سرودلا و  سرطملا  هرقـش و  اهـضایب  طلاخب  يذـلا  ضیبلا  لبال  ارـسکلاب  سیعلا  و 
سانلا و وا  ءایبنالا  يا  مهدـبعت  يدابآ و  زوریفلا  هرکذ  اذـک  امهاهتنم  وا  ضرالا  ءامـسا و  ءافرط  وا  امهیف  نافلتخم  راهنلا  لیللا و  نال 

ددـع لوحلا و  روهـش  ددـعل  قباـطم  مهدودـع  يا  لوحلا  روهـش  یلع  هتعیرـش  وا  هنید  وا  هتیمکح  وا  هدـعو  هللا  هملک  رهظا و  لوـالا 
یلع لدی  ام  رعشلا  یف  مظن  يا  دیـشملا  نم  کلذل و  اهنم  لکب  مهنع  ربعی  دق  هللا و  الا  هلا  فورح ال  لیللا و  مویلا و  نم  لک  تاعاس 

لوالا و لضف  نم  نوماملل  نیب  ام  یلا  هراشا  نوکیف  دشرا  فیحـصت  هلعل  بونذلا و  ثول  نم  مهبایث  هراهط  مهیلع و  هولـصلا  بوجو 
نوچ هک  تسا  نیا  تابحتسم  بادآ و  هلمج  زا  بینذت و  تدعب  دیدشتلاب  رالا  تطش  مهیلع و  هولـصلا  بوجو  مهتمـصع و  هرتعلا و 
بلط اـعد و  هب  هرهطم  هعقب  نآ  رد  ار  دوخ  ماـحرالا  يوز  نیدـلا و  دوش و  فرـشم  رورـس  نآ  روـنم  دـقرم  روـضح  یباـی  فرـش  هب 
دروآ لمع  هب  ناشیا  تباین  زا  ترایز  دیامن و  ترفغم  اعد و  نکم  امهم  دوخ  نیدـلاو  تهج  هب  صوصخ  دـیامن  يروآ  دای  ترفغم 
رفعج ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  تسا  وکین  دروآ  ياج  هب  ترایز  ناشیا  تهج  زا  هک  دیامن  بیان  زین  ار  هقث  صخـش  هاگ  ره  و 

لاح رد  دوخ  ردام  ردپ و  اب  دـینک  یئوکین  هکنیا  زا  ار  امـش  تسا  عنام  زیچ  هچ  هک  دـندومرف  ترـضح  نآ  هک  تسیورم  ع )  ) قداص
لمع و نآ  باوث  لثم  تسا  امـش  يارب  زا  سپ  نالـشیا  يارب  زا  ناشیا و  بناج  زا  دـینک  زامن  ناشیا  تامم  لاح  رد  ناشیا و  تاـیح 

حیحص دنس  هب  ًاضیا  رایسب و  ریخ  دیا  هدرک  دوخ  ردام  ردپ و  اب  هک  هلص  یئوکین و  ببـس  هب  امـش  يارب  زا  یلاعت  قح  دیامن  یم  دایز 
دوخ ردام  ردپ و  اب  دشاب  راکوکین  هدنب  هک  یتسرد  هب  دندومرف  ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم 

اعد و دـیامنن و  ناشیا  ضورق  يادا  دـشاب و  هدومن  شومارف  ار  ناشیا  زین  وا  سپ  دـنوش  توف  وا  نیوبا  سپ  ناـشیا  تاـیح  لاـح  رد 
اعد و دـیامن و  ادا  ار  ناشیا  ضورق  دـنوش  توف  شردام  ردـپ و  نوچ  سپ  دـشابن  نشاـیا  هب  راـکوکین  ناـشیا و  يارب  شزرمآ  بلط 

نب دـمحم  لیلج  خیـش  زا  نیدـلاو و  هب  رب  راکوکین و  راک و  باوث  ار  وا  دـسیون  یم  یلاعت  قح  دـیامن  ناـشیا  يارب  زا  شزرمآ  بلط 
ای شردپ  اب  دنک  ینابرهم  هلص و  هک  یـسک  هک  دندومرف  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  قطان  قح  هب  ماما  هک  تسیورم  زین  ینیلک  بوقعی 

هدروآ اج  هب  وا  بناج  زا  یـسک  هب  دوش و  یم  اطع  وا  هب  فاوط  زا  یلماک  دزم  هدروآ و  لمع  هب  یفاوط  وا  بناج  زا  سپ  شناشیوخ 
نیا هب  مه  رگید  فاوط  کـی  باوث  هفاـضا  تسا  هدرک  هک  یناـبرهم  هلـص و  ببـس  هب  دوش و  یم  هداد  باوـث  دزم و  نیا  لـثم  تسا 
یم اطع  وا  هب  لماک  جح  باوث  دیامن  دوخ  تبارق  يدب  هلص  رب  دهاز  جح  نآ  دروآ و  اج  هب  جح  هک  یـسک  دوش و  یم  هداد  صخش 

( هر  ) ینیلک زا  ًاضیا  اـطع و  نیا  يارب  زا  تسا  عساو  یلاـعت  قح  هک  یتسرد  هب  دوش و  یم  هداد  وا  باوث  لـثم  زین  سک  نآ  هب  دوش و 
ماما ترضح  زا  مدیسرپ  تفگ  وا  هک  هدومن  لقن  رامع  نب  قحسا  زا  هک  تسیورم 
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زا یـضعب  يارب  زا  ار  شفاوط  زا  یـضعب  ای  ار  شا  هرمع  جح و  یـضعب  دـنادرگ  یم  سپ  دـنک  یم  جـح  هک  يدرم  زا  مظاک  یـسوم 
نآ دوش  یمن  مک  يزیچ  درم  نیا  باوث  دزم و  زا  هک  مدرک  ضرع  سپ  تسبیاـغ  وا  زا  تسا و  رگید  رهـش  رد  صخـش  نآ  شلها و 

رگید باوث  وا  يارب  زا  دوش  یم  هفاضا  تسه و  زین  سک  نآ  يارب  زا  تسه و  وا  يارب  زا  مامت  جح  باوث  ریخ  هک  دندومرف  ترضح 
ترـضح نآ  دسر  یم  تیم  نآ  هب  باوث  نآ  ایآ  تسا  هدرم  صخـش  نآ  هک  مدرک  ضرع  تسا  هدرک  هک  ینابرهم  هلـص و  ببـس  هب 

هب هکنیا  اـی  دزرمآ و  یم  ار  وا  یلاـعت  قح  ببـس  نیا  هب  دـشاب و  هیلع  بوضغم  تیم  نآ  هک  دوـش  یم  هکنیا  یتـح  یلب  هک  دـندومرف 
یناکم نا  رد  تیم  نآ  هب  ایآ  هک  مدرک  ضرع  دوش  تمحرم  وا  هب  يداشگ  تعـس  ببـس و  نیا  هب  دـشاب و  راتفرگ  شراشف  یگنت و 

ضرع یلب  هک  دـندومرف  ترـضح  نآ  دوش  وا  هعـسوت  شزرمآ و  ثعاب  هک  هدیـسر  وا  هب  ینینچ  لمع  هک  دوش  یم  مولعم  تسه  هک 
دوش یم  وا  باذع  رد  فیفخت  بجوم  یلب  هک  دندومرف  ترـضح  نآ  دسر  یم  وا  هب  عفن  دـشاب  یبصان  تیم  نآ  دـنچ  ره  هک  مدرک 
یمن مک  يزیچ  وا  ترایز  باوث  زا  دروایب  اجب  ناشیا  يارب  زا  تراـیز  یئوکین و  هلـص و  دـنچ  ره  هک  دـش  مولعم  راـبحا  نیا  زا  سپ 
رابخا زا  یـضعب  هچنانچ  دیامن  ناشیا  هلـص  ار  شباوث  دروآ و  ياج  هب  ترایز  کی  رفن  دـنچ  بناج  زا  دوش  یم  فعاضم  هکلب  دوش 

ترـضح زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  ناشیا  تعیاـشم  ناـشیا و  لابقتـسا  نیرئاز و  مارکا  تسا  بحتـسم  هک  نادـب  تسلاـقم  نیا  دـیؤم 
ددرگرب ام  روبق  ترایز  زا  ای  ام  ترایز  زا  امـش  ینید  ناردارب  زا  هاگره  هک  دـندومرف  راوگرزب  نآ  هک  تسا  هدـش  دراو  ع )  ) قداـص

هب وا و  هب  ملاع  دـنوادخ  تسا  هدیـشخب  هک  يزیچ  نآ  هب  ار  وا  دـینک  تینهت  ار و  وا  دـینک  مالـس  ار و  وا  دـیئامن  لابقتـسا  امـش  سپ 
یم تیدـحا و  سدـقا  بانج  تمحر  ار  وا  دریگ  یم  ارف  ار  ام  روبق  دـیامن  ترایز  ای  ار  انم  دـیامن  تراـیز  هک  يدرم  ره  هک  یتسرد 
ادخ لوسر  ترـضح  نوچ  هک  تسیورم  ع )  ) قداص ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد  ار  وا  ناهانگ  عیمج  یهلا  سدقا  بانج  دزرمآ 
ملـس هجاح و  لک  مکل  ینقو  ریخ  لک  یلا  مکهجو  يوقتلا و  مکدوز  هللا و  مکحر  دـندومرف  یم  دـندومن  یم  عادو  ار  ینموم  (ص )

رب دهد  قدصت  هکنیا  تسا  بحتسم  هک  دنا  هدومن  رکذ  املع  زا  یـضعب  هک  نادب  نیملاس  یلا  نیملاس  مکزرو  مکنید  مکنید و  مکل 
مارکا و نیا  رد  هک  دهد  ناشیا  هب  زئاوج  ایاطع و  دـیامن و  ینابرهم  هلـص و  دـیامن و  ناشیا  مارکا  ترـضح و  نآ  ناظفاح  نامداخ و 
هب هقیقحلا  یف  ایوگ  دـیامن  یئاطع  یمارکا و  یـسک  مداخ  رکون و  هب  سک  ره  هک  تسین  نیا  رد  یکـش  یلب  تسا  ربق  بحاص  زازعا 
هب الوم  رکون و  مداخ و  نآ  تمدخ  دنچ  ره  دـنوادخ و  رهب  دنـسانش  ار  کس  عرـصم  دـنا  هتفگ  هکنانچ  هدومن  اطع  مارکا و  وا  دوخ 
رت نوزفا  رجا  باوث و  ماظعا و  مارکا و  رد  تسا و  رتدایز  وا  هب  الوم  تافتلا  رظن  دشاب  رتدایز  قافشا  صالخا و  تهج  زا  دوخ  ياقآ 
زا هلحرم  نیا  ببـس  هب  دـسرب و  وا  هب  يویند  تایطع  تاـضویف و  هدومن  رکون  مداـخ و  نآ  هب  هک  اـطع  ناـسحا و  نیا  زا  دـیاش  هکلب 

فورعم عادو  هب  یـسک  هک  هدومن  لقن  یخرک  فورعم  لاوحا  رد  نینمؤملا  سلاجم  بحاص  هچنانچ  دـبای  ییاهر  فواخم  کـلاهم 
نآ ادـخ  زا  یخرک  فورعم  تمرح  هب  یـشاب  هتـشاد  یتجاح  هاـگ  ره  هک  تفگ  وا  هب  فورعم  تفر  یم  يرفـس  هب  هک  دـمآ  یخرک 
نیا تفگ  فورعم  دـیامن  یم  دوخ  سفن  هیکزت  فورعم  هنوگچ  هک  دومن  بجعت  سک  نآ  دوش  باجتـسم  هک  امن  بلط  ار  تجاـح 

هنـسلا رب  هک  هدومرف  باتک  نآ  رد  ًاضیا  ما و  هداهن  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هناتـسآ  رب  رـس  نیا  اهلاس  هک  میوگ  یم  نآ  يارب  ار  نخس 
هک تشاد  نآ  ياعدتـسا  هدـمآ  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  مامه  ماما  هاگرد  رب  يرجات  يزور  هک  تسا  روهـشم  فورعم و  روهمج 

لوغشم یتدابع  هب  ترضح  نآ  ًاقافتا  دشاب  نمیا  ندش  قرغ  زا  ایرد  رفـس  زا  نآ  تکرب  هب  هک  دیامرف  ياعد  وا  قح  رد  ترـضح  نآ 
دنچ هعقرد  رب  هتفرگ  ملق  تاود و  تفگ و  صخش  نآ  هب  ار  ترضح  نآ  لاغتشا  تروص  ضورعم  مرجال  دندوب 
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نکاس هک  ناوخب  ایرد  رب  ما  هتشون  هعقر  نیا  رب  هچنآ  دیآ  رد  مطالت  هب  ایرد  جاوما  نوچ  تفگ  داد و  صخـش  نآ  هب  هتـشون و  هملک 
رهاظ نافوط  رثا  ایرد  رفس  يانثا  رد  نوچ  دش  ناور  هتفرگ و  ار  هعقر  صخش  نآ  دیـسر  یهاوخ  لحاس  هب  تمالـس  هب  دش و  دهاوخ 

هک هدش  هتـشون  اجنآ  رد  هک  دید  دوب  دهاوخ  ماما  ترـضح  زا  هروثام  ياعد  هعقر  نآ  رد  هک  درک  لایخ  دروآ و  نوریب  ار  هعقر  دـش 
ضارعا تیاغ  زا  صخش  نآ  تسیاب  شورخ  شوج و  زا  هک  تسا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نابرد  هک  یخرک  فورعم  قح  هب  ایرد  يا 

ریاـس صخـش و  نآ  دـش  فرط  رب  وا  شورخ  شوـج و  اـیرد  هب  هعقر  نآ  لوـصو  درجم  هب  تخادـنا و  اـیرد  هب  ار  هعقر  بارطـضا  و 
زا ار  ایرد  یلاعت  قح  هک  هدوب  ردق  نیا  ماما  ترـضح  میر  ینابرد  فرـش  نمی  هب  فورعم  قح  هک  دنتـسناد  دـندش و  هبنتم  وا  ياقفر 

فورعم قح  هب  دوش  لظ  نافوط  جوم و  راثآ  نوچ  هک  تسنآ  راـحب  نارفاـسم  لومعم  لاـحلا  اـت  ناـمز  نآ  زا  دراد و  زاـب  بارطـضا 
یم دیفم  هک  دنا  هدومن  هبرجت  دنیشن و  زاب  بارطضا  زا  هک  دنهد  یم  دنگوس  ع )  ) اضر ماما  ترضح  ینابرد  فصو  هب  دیقم  یجرگ 

تـسا مولعم  زین  نیا  دشاب و  ملاع  دنوادخ  دزن  رد  یتلزنم  دقاو و  رورـس  نآ  نامداخ  نانابرد و  هک  دش  مولعم  تیاکح  نیا  سپ  دتفا 
ناسحا هلص و  سپ  دشاب  یم  يوقا  دشا و  نامز  نیا  رد  هکلب  ناسکی  هلحرم  نیا  رد  ناراوگرزب  نآ  يرهاظ  تامم  تایح و  لاح  هک 

هکنیا نایب  رد  همتاخ  .تسترخآ  ایند و  فواخم  کلاهم و  زا  یصالخ  ترفغم و  ضیف و  ثعاب  نایملاع  رورس  نآ  یلاوم  مادخ و  هب 
رد هک  يرابخا  نیب  عیمج  هجو  دندوجوم و  دوخ  رونم  عجاضم  رهطم و  دقارم  رد  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  ءایـصوا و  ایبنا و  ماسجا 

بیرق يوضر  سدقم  دهشم  یخسرف  کی  رد  بانج  نآ  نفدم  هک  يوکلا  مثیخ  نب  عیبر  لاوحا  زا  یلمجم  دنضراعتما و  رهاظ  ماقم 
رد ع )  ) اضر ماما  باـنج  فیرـش  هعقب  یناـب  رکذ  دـنیامن و  یم  لاوس  وا  لاوحا  زا  نیرئاز  ًاـبلاغ  تسا و  عقاو  سوط  رهـش  هناـخدور 

روبق رد  هکنیا  رد  ههبش  هدمع  هک  نوچ  دندوجوم و  دوخ  روبق  رد  ناشیا  فیرـش  ماسجا  هک  تسنیا  قح  لوا  نایب  اما  انبم  لوا  خیرات 
باوج و رد  دسر  ددع  هب  ظفل و  هب  میئامن  یم  لقن  ار  ثیدح  ود  نآ  ًالوا  تسا  هدش  ربتعم  ثیدح  ود  زا  یشان  دنتـسین  دوجوم  دوخ 

تاراـیز باـب  لوا  رد  بیذـهت  زا  رازم  باـتک  رد  یـسوط  خیـش  لوا  ثیدـح  دوشب  هرملاـب  ههبـش  نآ  عفر  اـت  میئآ  یم  رب  نآ  هیجوت 
نآ ینعی  اموی  نیعبرا  نم  رثکا  ضرالا  یف  یبن  یفـصو  ینرـشب و ال  ثکمت  لاـق ال  هنا  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  تسا  هدومن  تیاور 
نیا ثیدح  لولدم  زور  هنابـش  لهچ  زا  رتشیب  نیمز  رد  وا  یـصو  هن  يربمغیپ و  هثج  دنام  یمن  یقاب  دندومرف  ءادـفلا  هل  هحور  بانج 

ثیدح دنتسین  دوجوم  دوخ  روبق  رد  تدم  نیا  زا  دعب  تسا و  زور  لهچ  ات  دوخ  روبق  رد  ناشیا  فیرـش  ماسجا  ندوب  اهتنا  هک  تسا 
نم ام  لاق  هنا  دندومرف  ترـضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  روبزم  عضوم  رد  روکذم  باتک  رد  خیـش  زا  زاب  مود 

مهراثآ عضاوم  یتؤت  امنا  ءامـسلا و  یلا  همظع  دمحلو و  هحور  عفرت  یتح  مایا  هثالث  هتوم  دعب  رثکا  ضرالا  یف  یقبی  یـصوالو  یبن 
هن يربمغیپ و  چیه  تسین  هک  دـندومرف  قداص  ترـضح  ینعی  بیرق  نم  مکراثآ  عضاوم  یف  هنوعمـست  دـیعب و  نم  مالـسلا  مهغلبی  و 

تشوگ وا و  ناوختسا  وا و  حور  دوش  یم  دنلب  هکنیا  ات  زور  هس  زا  رتشیب  دوخ  توف  زا  دعب  نیمز  رد  دنامب  یقاب  هک  يربمغیپ  یـصو 
یم رود  زا  دننک و  یم  مالس  ناشیا  رب  ناشیا و  راثآ  عضاوم  هب  نیرئاز  دنیآ  یم  هک  ستین  نیا  ریغ  تسا و  نیا  نامسآ و  يوس  هب  وا 

برق بسح  هب  اما  دـنرود  ناکم  بسح  هب  روزم  رئاز و  هچ  رگا  ینعی  کـیدزن  زا  دوخ  راـثآ  عضوم  رد  ار  مالـس  نآ  ناـشیا  دـنونش 
ثیدح ود  نیا  هک  دنامن  یفخم  دنونـش  یم  دوخ  راثآ  عضوم  رد  نیرئاز  دـننک  یم  مالـس  دنـشاب و  یم  کیدزن  رگیدـکی  هب  يونعم 

الاب نامسآ  هب  هکنیا  رد  اما  دنفلتخم  نفد  زا  دعب  ربق  رد  ياقب  بسح  هب  رگا 
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هتفگ هک  تسا  نیا  لوا  هجو  هجو  ود  هب  تسا  نکمم  نیا  زا  باوج  اما  دـشاب  زور  لهچ  زا  دـعب  هچ  رگا  دنـشاب  یم  قفتم  دـنور  یم 
هک اریز  درادن  ربخ  ود  نیا  هب  تافانم  نیا  دنیامن و  دوخ  فیرـش  دقرم  هب  دوع  زاب  نامـسآ  هب  جورع  زا  دـعب  هک  تسین  رود  هک  دوش 

رهطم عجاضم  رد  یقاب  دنیامن و  دوع  زاب  جورع  زا  دعب  هک  دوش  یم  اذهل  تسین  ناشدوخ  دقارم  يوس  هب  دوع  زا  عون  ربخ  ود  نیا  رد 
رب رابخا  رتاوت  ياعدا  هیقف  حرش  رد  هر )  ) یسلجم لضاف  هکلب  دراد  تلالد  نیا  رب  هریثک  ثیداحا  هچنانچ  دنـشاب  دوخ  هرونم  دقارم  و 
رد ناشیا  فیرـش  ماسجا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  يرابخا  هصالخ  دـنراد  رگید  قاذـم  باـب  نیا  رد  دوخ  هچرگا  هدومن  بلطم  نیا 
زا بیذهت  رد  یـسوط  خیـش  هرایزلا و  لماک  رد  هیولوق  نبدمحم  هک  تسیربخ  هلمج  نآ  زا  تسا  رایـسب  دشاب  یم  دوجوم  دوخ  روبق 

مدومن ضرع  مدیـسر و  ص )  ) دمحم لآ  قداص  بانج  تمدخ  هب  هک  دـیوگ  یم  لضفم  هک  دـنا  هدومن  لقن  ینعج  رمع  نب  لضفم 
ثعاب زیچ  هچ  لضفم  يا  دندومرف  ترـضح  سپ  تسا  هدش  رایـسب  تسا  فرـشا  فجن  هک  يرغ  يوس  هب  نم  قوش  هللا  لوسر  نبای 

نب یلع  نینمؤملا  ریما  بانج  میامن  ترایز  هکنیا  مراد  تسود  نم  موش  تیادف  هک  مدرک  ضرع  تسا  هدـش  يرغ  يوس  هب  وت  قوش 
دیئاـمرفب امـش  هللا  لوسر  نباـی  مدومن  ضرع  ار  باـنج  نآ  تراـیز  هبترم  ردـق و  یناد  یم  اـیآ  دوـمرف  نم  هب  ترـضح  ار  بلاـطیبا 

مندب مدآ و  ناوختـسا  هدومن  ترایز  هک  نادب  سپ  ار  نینمؤملاریما  ینک  ترایز  هاگره  لضفم  يا  دندومرف  ترـضح  ار  وا  تلیـضف 
هدومن تیاور  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  زا  هیوباـب  نب  دـمحم  هک  تسیربخ  هلمج  نآ  زا  ثیدـحلا و  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  مسج  حون و 

ملاع یسوم  بانج  ار و  فسوی  ترضح  ياهناوختسا  رصم  زا  درب  نوریب  هکنیا  نارمع  نب  یسوم  يوس  هب  دومن  یحو  ادخ  هک  تسا 
ناد نادیم  هک  اجنیا  رد  تسیلاز  ریپ  هک  دش  ضرع  ناشیا  بانج  هب  دندومن  صحفت  سـسجت و  هکنآ  زا  دـعب  دوبن  فسوی  نفدـم  هب 

وا هب  ریگ  نیمز  روک و  دـندید  ینزریپ  یـسوم  ترـضح  وا  روضح  زا  دـعب  دنداتـسرف  نزریپ  نآ  بلط  هب  یـسوم  ترـضح  ار  عضوم 
ات میوگ  یمن  هک  درک  ضرع  ناـکم  نآ  هب  هد  ربـخ  ارم  هک  دـندومرف  یلب  درک  ضرع  ار  فسوی  ربـق  عضوم  یناد  یم  اـیآ  دـندومرف 

نینچ مه  میس  دیامن و  دوع  نم  هب  ممشچ  رون  مود  نتفر  هار  هب  دریگب  توق  نم  ياهاپ  هکنیا  لوا  دیئامرف  اطع  نم  هب  تلـصخ  راهچ 
راوشد و یـسوم  ترـضح  رب  تالاوس  نیا  تشرـس  ربنع  تشهب  رد  مشاب  هدوب  امـش  اب  هکنیا  مراـهچ  دـیامن و  دوع  نم  هب  زین  یناوج 

دومن اعد  نآ  زا  دعب  سپ  دومن  لاوس  هچنآ  وا  هب  امن  اطع  یسوم  يا  هک  وا  يوس  هب  یهلا  سدقا  بانج  دومن  یحو  سپ  دمآ  گرزب 
دومن اـعد  نآ  زا  دـعب  سپ  دومن  لاوس  هچنآ  وا  هب  اـمن  اـطع  یـسوم  يا  هک  وا  يوس  هب  یهلا  سدـقا  باـنج  و  ع )  ) یـسوم ترـضح 
هاگآ فسوی  نفدـم  هب  ار  یـسوم  ترـضح  دومرف و  اـطع  نز  نآ  هب  ار  تلـصخ  راـهچ  ره  تیدـحا  باـنج  و  ع )  ) یـسوم ترـضح 
تهج نیا  زا  دندرب و  ماش  يوس  هب  دندومن و  نوریب  لین  دور  زا  دوب  يرمرم  قودنـص  رد  هک  ار  فسوی  ترـضح  دـسج  دـینادرگ و 

جیارخ و باتک  رد  يدـنوار  بطق  زا  هک  تسا  یثیدـح  هلمج  نآ  زا  دـنیامن و  یم  لقن  اجنآ  هب  ار  دوخ  تاوما  باتک  لها  هک  تسا 
مولظم بانج  هک  دـندومرف  رورـس  نآ  هک  تسا  هدومن  تیاور  ع )  ) رقاـب دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تازجعملا  رداون  باـب  رد  حـیارج 

هب يور  نوریب  هک  دشاب  دوز  نیـسح  يا  هک  دندومرف  نم  هب  ادخ  لوسر  مدج  هک  دـندومرف  دوخ  باحـصا  هب  تداهـش  زا  لبق  البرک 
نآ رد  دوش  یم  دیهش  وت  ناشیا و  يایـصوا  ناربمغیپ و  نیمز  نآ  هب  دنا  هدومن  تاقالم  قیقحت  هب  هک  تسا  ینیمز  نآ  قارع و  يوس 
دوش قش  هک  یـسک  لوا  وت  یـشاب  یم  هک  دندومرف  يدـنچ  مالک  زا  دـعب  وت و  باحـصا  زا  یتعامج  وت  اب  دـنوش  یم  دیهـش  نیمز و 
هلمج نآ  زا  ثیدحلا و  مئاق  مایق  نینمؤملاریما و  تردپ  ندـمآ  نوریب  اب  وت  ندـمآ  نوریب  تسا  قفاوم  نیمز و  زا  یئآ  نوریب  نیمز و 

هک یتقو  رد  دندومرف  هک  هدومن  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا  روکذم  باتک  رد  يدنوار  زا  زین  هک  تسا  یثیدح 
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دمآ نوریب  يدیفس  رس  کی  دش و  قش  هوک  نآ  هاگان  دندروخرب  یهوک  هب  هار  نیب  رد  دندومن  هجوت  نیفـص  گنج  هب  نینمؤملاریما 
باون نب  عشوی  هک  دندومرف  ترـضح  رـس  نیا  بحاص  تسیک  نینمؤملاریما  ای  دندرک  ضرع  باحـصا  رورـس  نآ  رب  دومن  مالـس  و 

مهن دـلج  رد  رورـس  نآ  تازجعم  رد  ثیدـح  یقاب  اجنیا و  رد  تسیقاـب  ناـمز  نیا  اـت  دـش  هوک  نیا  هب  یجتلم  دوخ  موق  زا  هک  تسا 
هک تسا  نیا  ثیدح  نآ  زا  یضعب  لصاح  تسیورم و  يدنوار  زا  زاب  هک  تسا  یثیدح  هلمج  نآ  زا  تسا و  روطسم  زین  راونالاراحب 

تفگ نشایا  هب  دندرکن  ار  وا  تباجا  وا  موق  هک  ینآ  زا  دـعب  دوب  ایبنا  هلمج  زا  یکی  نانـس  نبدـلاخ  هک  دـندومرف  ص )  ) ادـخ لوسر 
اجنآ رد  ارم  دـئامن  زاب  ارم  ربق  تشذـگ  هلحرم  نیا  زا  زور  هس  دـیدومن و  نفد  ارم  مدرم و  هاگره  سپ  درم  مهاوخ  زور  نالف  رد  نم 

ثیدحلا و داد  مهاوخ  ربخ  امـش  هب  نم  هک  همایقلا  موی  یلا  نوکی  ام  ناک و  ام  زا  دیتک  لاوس  نم  زا  دیهاوخ  یم  هچنآ  دید  دـیهاوخ 
نآ هفیلخ  شیپ  دش  يدیدش  يالغ  طحق و  يارب  نم  رس  رد  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد  هک  تسیورم  يدنوار  زا  زاب  هلمج  نآ  زا 
یپ رد  یپ  زور  هس  مدرم  سپ  دـنوش  نوریب  ناراب  زامن  هب  هک  ار  دوخ  تکلمم  لها  ار و  نامدرم  دومن  رما  نوعلم  لکوتم  ینعا  نامز 

ناراب بلط  هب  مراهچ  زور  رد  يراصن  قیلثاج  تقو  نآ  رد  سپ  دـشن  باجتـسم  ناشیا  ياعد  دـنتفر و  ناـبایب  نآ  رد  ناراـب  بلط  هب 
نامسآ يوس  هب  دومن  دنلب  ار  دوخ  تسد  بهار  نآ  دش  اعد  لوغـشم  هک  نوچ  سپ  دوب  یبهار  يراصن  هفیاط  نایم  رد  دش و  نوریب 

هب دـیراب و  ناراب  يراصن  ياعد  هب  هک  دـنداتفا  بیر  کش و  رد  مدرم  همدـقم  نیا  زا  دـعب  دومن  عورـش  ندـیراب  هب  ناراب  لاـحلا  یف 
دندومن و نوریب  نادنز  زا  ار  يرکسع  نسح  ماما  هک  داتـسرف  هفیلخ  تقو  نآ  رد  دندوب  بجعتم  هلحرم  نیا  زا  دیرانب و  ناشیا  ياعد 
زا مه  ههبش  نیا  عفر  هک  دندومرف  ترـضح  هلحرم  نیا  ببـس  هب  دنوش  هارمگ  هک  تسکیدزن  تدج  تما  هک  درک  ضرع  تمدخ  هب 

رورـس نآ  دومن  نابایب  هب  يور  ناراب  بلط  رد  بهار  نآ  اب  زاب  مجنپ  زور  رد  قیلثاج  نآ  زا  دـغب  یلاـعت  هش  نآ  دومن  مهاوخ  ناـشیا 
ار دوخ  تسد  بهار  نآ  دـندش و  ناراب  بلط  لوغـشم  يراصن  هفیاط  زاب  هک  نیمه  دـنتفر  نوریب  دوخ  باحـصا  زا  یلیلق  اب  زین  ملاع 

نوریب یهایس  ناوختسا  وا  یطـسو  هبابـس و  تشگنا  نایم  زا  رورـس  نآ  دعب  دنتفرگ  ار  وا  تسد  هک  ئدومن  رما  رورـس  نآ  دومن  دنلب 
نآ رد  دومن و  ناراب  بلط  بهار  نآ  سپ  امن  بلط  ناراـب  لاـح  هک  دـندومرف  دـنتفرگ و  دوخ  تسد  هب  ار  ناوختـسا  نآ  دـندومن و 
نیا دوب و  تیاکح  هچ  نیا  هک  دـندومن  ضرع  دـندومن و  بجعت  نامدرم  هفیلخ و  سپ  دـش  رهاظ  باتفآ  دـش و  فرطرب  اهربا  تقو 
دوش یم  رهاـظ  هک  يربـمغیپ  ره  ناوختـسا  هک  تسا  نیا  وا  صاوـخ  زا  تشادرب و  ار  ناوختـسا  نیا  هک  دـندومرف  تسیچ  ناوختـسا 

تاقوا زا  یتقو  هک  دیوگ  یم  دیعـس  نب  لهـس  هک  تسیورم  هیوباب  نبا  زا  هک  تسا  یثیدح  هلمج  نآ  زا  دراب و  یم  نامـسآ  زا  ناراب 
میدومن رفح  هاچ  نآ  زا  تماق  دـص  ردـق  هب  ناکم  نآ  رد  هک  نوچ  سپ  میامن  رفح  یهاـچ  وا  يارب  زا  ناورم  کلملادـبع  نب  ماـشه 

تسد دراد و  رب  رد  دیفس  ياهسابل  هداتسیا و  یگنس  يالاب  رد  تسیدرم  میدید  میدنک  ار  نآ  فارطا  ام  دش  رهاظ  يرـس  هاگان  سپ 
نوریب وا  زا  هزات  نوخ  هدش و  عقاو  وا  رس  رب  یتبرض  میدید  میتشادرب  شرس  زا  ار  وا  تسد  ام  تسا  هدااهن  دوخ  رس  رب  ار  دوخ  تسار 

نوخ زاب  میتشادرب  عضوم  نآ  زا  ار  وا  تسد  مود  هبترم  سپ  داتـسیا  نوخ  میتشاذـگ  عضوم  ناـمه  ربم  ار  وا  تسد  اـم  سپ  دـیآ  یم 
نوخ میدرک  یم  ادـج  عضوم  نآ  زا  ار  وا  تسد  هک  تقو  ره  داتـسیا و  نوـخ  میتشاذـگ  عـضوم  نآ  رب  ار  وا  تسد  زاـب  دـش  يراـج 

ربمغیپ حلاص  نب  بعـش  منم  هک  دندوب  هتـشون  وا  سابل  رب  داتـسیا و  یم  نوخ  میتشاذـگ  یم  عضوم  نآ  رب  هاگ  ره  دـش و  یم  يراج 
دندز ارم  سپ  یموق  يوس  هب  مدش  ثوعبم  هک  ادخ 
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میدوب هدـید  هچنآ  هب  ار  وا  میداد  ربخ  ماشه و  هب  میتشون  ار  تیاکح  نیا  اـم  سپ  دـنتخیر  نآ  رد  كاـخ  دـنتخادنا و  هاـچ  نیا  رد  و 
هلمج نآ  زا  دـیراد و  یفخم  ار  رما  نیا  دـیئامن و  كاـخ  زا  رپ  دـیراذگب و  هاـچ  ناـمه  رد  ار  وا  امـش  تشوـن  اـم  باوـج  رد  ماـشه 

نینمؤملاریما بانج  باطخلا  نب  رمع  هک  یتقو  رد  هک  تسا  نیا  نآ  لمجم  تسا و  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  تسد  ندـش  رهاظ  تیاـکح 
ترضح دقرم  هب  باطخ  ترضح  نآ  رکب  یبا  هب  ندومن  تعیب  رد  ار  ترـضح  نآ  دومن  یم  تیذا  دروآ و  ربمغیپ  دجـسم  هب  ار  (ع )

دندینادرگ و فیعض  ارم  موق  ردارب  يا  ینعی  یننولنقیا  داک و  یبرفعصتسا و  موقلا  نا  ما  نبای  هکم  درک  ضرع  دندرک و  هانپ  تلاسر 
تسا و ترـضح  نآ  تسد  هک  دنتخانـش  همه  هک  دـمآ  نوریب  تلاـسر  ترـضح  ربـق  زا  یتـسد  سمپ  دنـشکب  ارم  هک  دـش  کـیدزن 

کیوس مث  هفطن  نم  مث  بارت  نم  کقلخ  يذلاب  ترفکا  رکبابا  ای  هک  تسا  ترضح  نآ  يادص  هک  دنتخانش  هک  دش  رهاظ  یئادص 
ترـضح رونم  دجـسم  فقـس  هک  هدـش  تیاور  ربمغیپ  ترـضح  ربق  رب  فارـشا  زا  یهن  ياـبرد  یفاـک  لوصا  رد  هلمج  نآ  زا  ًـالجر 
نارگراک هلمع و  فقس  نآ  نتخاس  تهج  هب  دوب و  ترضح  نآ  هرهطم  دقرم  رب  فرشم  فقـس  نآ  دوب و  هدش  بارخ  ص )  ) ربمغیپ

زیاج نتفر  الاب  ایآ  هک  دندومن  لاوس  ع )  ) قداص ترـضح  زا  هلحرم  نیا  زا  هنیدم  لها  زا  یـضعب  دـندمآ  یم  نیئاپ  دـنتفر و  یم  الاب 
نمیا و  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  ربق  رب  دوش  فرـشم  دور و  الاب  هکنیا  امـش  زا  يدحا  يارب  زا  مرادـن  تسود  دـندومرف  ترـضح  تسا 

دوخ تاـجوز  اـب  هک  ار  ترـضح  نآ  دـنیبب  هکنیا  اـی  دوش  فرط  رب  شمـشچ  رون  نآ  ببـس  هب  هک  ار  يزیچ  دـنیبب  هکنیلا  زا  میتـسین 
یقـشمد و سیق  نب  هرم  عفر  تهج  هب  دوخ  رهطم  دقرم  زا  تسا  نینمؤملاریما  بانج  تسد  ندـش  رهاظ  هلمج  نآ  زا  تسا و  هتـسشن 
رد تسا  هدومن  تیاور  ربتعم  دنس  هب  میهاربا  نب  یلع  هک  تسا  یثیدح  هلمج  نآ  زا  تسا و  روهشم  صاوخ  ماوع و  نایم  رد  وا  هصق 

هیلـست ماقم  رد  ص )  ) ربمغیپ بانج  هک  تسا  نیا  نآ  نومـضم  زا  یـضعب  لصاح  میهاربا و  نب  یلع  هب  ارم  ارهز  همطاف  جـیوزت  باـب 
نوریب ربق  زا  نم  اب  هک  تسیک  لوا  وا  تلـصخ  تفه  یلع  قح  رد  تسا  هدرک  اطع  نم  هب  یلاعت  قح  همطاـف  يا  هک  دـندومرف  همطاـف 

لوا راذگب و  ار  نیا  ریگب و  ار  نیا  هک  منهج  شتآ  هب  دنک  یم  باطخ  دتسیا و  یم  طارـص  رب  نم  اب  هک  تسا  یـسک  لوا  دیآ و  یم 
نآ زا  ثیدحلا و  تشهب  رهم  هب  رس  بارش  زا  دشون  یم  نم  اب  هک  تسا  یـسک  نآ  دبوک و  یم  ار  تشهب  رد  نم  اب  هک  تسا  یـسک 
یم هکئالم  همطاف  يا  هک  دـندومرف  ص )  ) ربمغیپ باـنج  هک  تسا  نیا  نآ  لـصاح  هک  هدـش  لـقن  ملاوع  زا  هک  تسا  یثیدـح  هلمج 

مـسج بلاطیبا و  نب  یلع  مسج  هک  دـش  رهاظ  رابخا  نیا  زا  سپ  دـمآ  یهاوخ  نوریب  ربق  زا  وت  وت و  ربق  رـس  رب  للح  یلح و  اب  دـنیآ 
نامزلا و رخآ  ربمغیپ  نآ  رهطم  مندب  نانـس و  نب  دلاخ  نون و  نب  عشوی  ندب  فسوی و  ماظع  مدا و  ماظع  حون و  ندـب  نیـسح و  ماما 

راصتخا ربانب  نوچ  دوش و  تفای  رابخا  نیا  لثم  ثیداحا  رد  عبتت  زا  دعب  دیاش  دندوجوم و  دوخ  روبق  رد  اضر  ترضح  ارهز و  همطاف 
هیما ینب  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  هکنیا  تهج  هب  میئامن  هیقت  رب  لمح  ار  ربخ  ود  نآ  هک  تسا  نیا  مود  هجو  میدومن  افتکا  نیمه  هب  دوب 

ایبنا و ندب  هک  دندومرف  اذهل  دوش  عقاو  ناراوگرزب  نآ  هب  هبـسنلاب  يربق  شبن  ای  یتمرح  کته  ادابم  هک  دـندوب  فئاخ  سابعلا  ینب  و 
تسا نیا  لح  نیا  رب  دهاش  دنیامنن و  بلطم  نیا  دصق  ناشیا  دوش و  عیاش  ربخ  نیا  هکنیا  ات  دنام  یمن  دوخ  روبق  رد  ناشیا  يایـصوا 

مه دوشن و  علطم  یسک  هک  دیئامن  راومه  ار  نفدم  عضوم  دیئامن و  نفد  بش  رد  ارم  هک  دندومرف  نینسح  هب  نینمؤملاریما  بانج  هک 
دینادرگ علطم  راوگرزب  نآ  نفدـم  هب  ار  نایعیـش  راوگرزب  نآ  قداص و  ترـضح  ناـمز  اـت  دوب  یفخم  رورـس  نآ  رهطم  دـقرم  نینچ 

هدش لقن  يزعلا  هحرف  رد  سواط  نب  دیـس  داشرا و  رد  دیفم  خیـش  ترایزلا و  لماک  رد  هیولوق  نب  دمحم  زا  ربتعم  هدـنیاس  اب  هچنانچ 
ار هچنآ  میئامن  هظحالم  هینالع  میهاوخ  یم  هک  دندومن  لاوس  نینسح  زا  نایعیش  زا  یضعب  هک  هدومرف  داشرا  رد  دیفم  خیش  تسا و 
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فرط رب  ار  نآ  رثا  ترضح  نآ  تیـصو  هب  رظن  میدومن  نفد  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  هک  یعـضوم  دندومرف  سپ  دیدومن  هظحالم  امش 
تسا نیا  نآ  رما و  نیا  تبقاع  هب  دوب  وا  ملع  نبای  دوب  هدومن  رما  ار  نینسح  رورـس  نآ  هکنیا  تلع  هک  تسا  هتدومرف  دعب  میدومن و 

خیـش ار  نآ  تیاکح  دـش و  یـسابع  دواد  زا  هچنانچ  دـش  دـهاوخ  عقاو  ناـشیا  هب  هتبـسنلاب  ادـعا  زا  یتمرح  کـتخ  یفافختـسا و  هک 
دومن و ار  بانج  نآ  رهطم  دقرم  شبن  دـصق  یقـشمد  سیق  نب  هرق  نینچمه  تسا و  هدومن  لقن  بیذـهت  زا  تارایز  باب  رد  یـسوط 

روهـشم دش و  عقاو  ادفلا  هل  یحور  ءادهـشلا  دیـس  رهطم  دـقرم  هب  هبـسنلاب  نوعلم  لکوتم  زا  هچنآ  نینچ  مه  تسا و  روهـشم  وا  هصق 
زاب هلرم  نیا  دوجو  اب  هک  دـید  نوچ  دـنیامن  عنم  ترـضح  نآ  تراـیز  زا  ار  نامـس  ود  وا  نایعیـش  هک  دومن  رما  نوعلم  نآ  هک  تسا 

دوش و فرط  رب  فیرـش  ربق  رثا  اـت  دـنیامن  تعارز  ار  ترـضح  نآ  فیرـش  دـقرم  هک  دومن  رما  دـنوش  یمن  عونمم  تراـیز  زا  مدرم 
هب دوـب و  ناریح  تشهد  تیاـغ  زا  درک و  یمن  ندـمآ  شیپ  تارج  بآ  دـندومن  یم  يراـج  سدـقم  نیمز  نآ  هب  ار  بآ  هک  نـیمه 

نینچمه دـنمان و  یم  ریاـح  فیرـش  عـضوم  نآ  هـک  تـهج  نـیا  زا  درک و  یمن  یکیدزن  تارج  دـیدرگ و  یم  فیرـش  ربـق  فارطا 
تشذگ نآ  زا  هراپ  ما  یس  ثیدح  رد  دش و  یم  عقاو  مالسلا  مهیلع  همئالا  نماث  نیرئاز  هب  هبـسنلاب  نیفلاخم  زا  هک  یفوخ  تعانش و 

نآ زا  نآ  ریغ  تسا و  هدومرف  ماقم  نیا  رد  تسا و  هدش  لقن  یئاهب  خیـش  زا  هچنانچ  مالـسلا  مهیلع  همئا  یقاب  هب  هبـسنلاب  نینچ  مه  و 
راثا هب  فافختـسا  ناشیا و  نیریاز  ندومن  عنم  زا  ناـشیا  هرهطم  روبق  هب  هبـسنلاب  همئا  نانمـشد  يداـعازا و  دـش  رداـص  هک  یئاـهزیچ 

یعـس و ردـق  نیا  نید  يداعا  نیفلاخم و  هک  يدوجو  اب  یلاـعت  هللا  دـمحب  دـش و  اـفتکا  نیمه  هب  دوب  راـیتخا  رباـت  هب  نوچ  ناـشیا و 
ءامسلا طسو  رد  هک  باتفآ  نوچ  ناشیا  رهطم  دقارم  لتاح  دندومن  یم  ناشیا  راوز  هب  فافختـسا  راثآ و  ندش  فرطرب  رد  شـشوک 

باتفآ هکلب  ناشیا  هب  تبـسن  هچ  ار  باتفآ  نهدـب  مکاح  تسا  عمـال  هدنـشخرد و  نشیا  هرونم  عجاـضم  رهطم و  دـقارم  دـیامن  هولج 
لاح هک  یناث  نایب  اما  نورفاکلا و  هرک  ول  هرون و  متم  هللاو  مههاوفاب  هللا  رون  وئفطیل  نودـیری  دـیامن  یم  ناشیا  زا  هرانا  ایـض و  بسک 

ناشیا هب  هتیسفنلاب  یحیرـص  حداق  دندوب و  داهز  رایخا و  هلمج  زا  بانج  نآ  هک  تسا  نیا  قح  دشاب  یفوکلا  يروثلا  مثیح  نبا  عیبر 
لقن زا  دـعب  ار  نآ  زا  باوج  نکلو  دراد  يراعـشا  هک  نیرحبلا  عمجم  رد  یحیرط  ترابع  رگم  هریغ  لاجر و  بتک  زا  هدـماین  رظن  هب 

نیعبات داهز و  زا  وا  هک  تسا  روطسم  هصالح  باتک  رد  هک  تسا  روطـسم  نینمؤملا  سلاجم  باتک  رد  داد و  میهاوخ  ناشیا  ترابع 
زا دـندوب  رفن  تشه  تفگ  دندیـسرپ  هینامث  داهقز  زا  ار  یمق  ناذاش  نب  لـضف  لـجا  خیـش  هک  تسا  روسم  یتشک  باـتک  رد  هدوب و 

ترـضح ءاـیقتا  داـهز و  باحـصا و  زا  هک  دـندوب  سیق  دـبع  نبرماـع  ینرق و  سیوا  ناـیح و  نب  مره  مـثیخ و  نـب  عـیبر  تسناـشیا 
یم بیغرت  ریما  برح  هب  ارم  درم  دوب و  هیواعم  بحاـص  یناورم  دوب  يرجاـف  وا  ینـالوخ و  هملـسوبا  يرگید  دـندوب و  نینمؤملاریما 
نوچ میـشکب  ار  ناشیا  هک  هدب  ام  تسد  هب  دـندوب  هدرک  جورخ  نامثع  رب  هک  ار  راصنا  رجاهم و  تفگ  ترـضح  نآ  هب  يزور  دومن 

نب یلع  هلتاقم  هب  موق  بیغرت  نـالا  ینعی  هدیـصم  اـخف و  عضو  ناـک  اـمنا  بارـضلا  باـط  نـالا  تفگ  دومن  اـبا  نآ  زا  ترـضح  نآ 
يرگید دوب و  هداهن  هک  دوب  وا  هلیح  ببـس  هب  نامثع  لتق  هک  دـش  مولعم  وا  يابآ  نیا  زا  هک  نوچ  دـش  ناسآ  شوخ و  ام  رب  بلاطیبا 

نـسح يرگید  تسا و  اجنآ  وا  ربق  درمب و  هفایـص  رد  لمع  نآ  هب  وا  لاغتـشا  يانثا  رد  دوب  هیواعم  یحاعمت  هک  عدجالا  نب  قورـسم 
اب دومن و  یم  يویند  تسایر  بسک  هلیـسو  ار  نآ  دومن و  یم  یهارمه  ناشیا  سوه  اوه و  ياضتقم  هب  هفئاط  ره  هب  وا  دوب و  يرـصب 

باون زا  یبیان  رخا  هک  تسا  روسم  یفوک  مثعا  نبا  خیرات  رد  دوب  دیز  نب  دوسا  يرگید  دوب و  هیتردق  سیئر  لاح  نیا 
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هب لمکم  حلصم و  درم  رازه  راهچ  اب  ير  تیالو  زا  هک  دوب  مثیح  نب  عیبر  دیسر  ماش  بناج  هب  وا  تمیزع  تقو  رد  هک  نینمؤملاریما 
ربق دومن و  یم  بیغرت  هیواعم  گنج  ماش و  نتفر  هب  ار  نامدرم  ترضح  نآ  دیـسر  ریما  تمزالم  هب  نوچ  دمآ و  بانج  نآ  تمدخ 
ماما ترـضح  هک  یتقو  رد  هک  هدـش  هدینـش  راید  نا  تاـفث  زا  تسا و  عقاو  سدـقم  دهـشم  هب  کـیدزن  هناـخدور  راـنک  رد  شفیرش 
الضف اذه  یفک  دندومن و  یم  هجوت  عیبر  هجاوخ  ترایز  هب  دندوب  سوط  رد  یسابع  نومام  ای  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ناجلا  سنالا و 

رد خیـش  دوب  هدومن  لاوس  یئاهب  مدرم  زا  عیبر  لاوحا  زا  نیطالـس  زا  یکی  هک  مدـید  بتک  زا  یکی  رد  دـیوگ  فلوم  یهتنا  افرـش  و 
عیبر و ترایز  تهج  هب  رگم  ناسارخ  هب  مدـماین  هک  دـندومرف  ع )  ) اضر ماما  باـنج  هک  هدیـسر  اـم  هب  یثیدـح  هک  دـندومرف  باوج 

موحرم عیبرلا و  هرایزالا  ناسارخ  هب  مودـقلا  یل  لصح  ام  اضرلا  لاـق  هک  دـش  هتـشون  عیبر  هفیرـش  هعقب  رد  هک  هرقف  تسا  نیا  دـیؤم 
تـسا هدومرف  ناونع  باب  ود  هک  تسا  نیا  هصالخ  رد  همالع  هدـعاق  تسا و  هینامث  داهز  زاوآ  هک  تسا  هدومرف  هصـالخ  رد  همـالع 

تسا و هحودمم  هعبرا  زا  عیبر  نیاربانب  سپ  دنا  هدومن  لقن  نیحودـمم  باب  رد  ار  داریا  نیا  نیمومذـملا و  باب  نیحودـمملا و  باب 
داـهز زا  یکی  عیبر  هک  تسا  هدومرف  طیـسو  لاـجر  رد  دـمحم  ازریم  موحرم  نینچ  مه  دـیامن و  یم  وا  ناـش  تمظع  رب  تلـالد  نیا 

بلاطیبا نب  یلع  اب  وا  هک  هدومن  لقن  ناذاش  نب  لضف  زا  نآ  زا  دـعب  تسا و  هدومن  لـقن  یـشک  زا  ار  مـالک  نیا  تسا و  هدوب  هیناـمث 
راوگرزب نآ  یبوخ  حدم و  رب  رگید  لیلد  دـشاب و  یم  يو  حدـم  هب  يراعـشا  ریبک  لاجر  رد  نینچ  مه  دوب و  ءایقتا  داهز و  زا  دوب و 

تیاهن نیا  دـنا و  هدومن   (1) هنع یـضر  عیبر  لعف  لوق و  هب  راهـشتسا  قالخا  بادآ و  رد  ام  ياملع  تاقث  زا  یتعاـمج  هک  تسا  نیا 
بابحتـسا ماـقم  رد  هریغ  هداعـسلا و  جارعم  رد  هلمج  نآ  زا  دـشاب  یم  نیموصعم  هبترم  یلاـت  ماـقم  نیا  هکلب  تسا  وا  یبوخ  حدـم و 

بـش نوچ  تشون  یم  نآ  رد  تفگ  یم  هچ  ره  تشاذـگ و  یم  دوخ  دزن  رد  يذـغاک  عیبر  هک  دـنا  هدومن  نیا  هب  داهـشتسا  توکس 
تاجن هام  دـنتفای و  تاجن  ناشوماوخ  ینعی  انیقب  نوتماـصلا و  یجن  هآ  هآ  تفگ  یم  دومن و  یم  ار  دوخ  تاـملکت  باـسح  دـش  یم 

هجوت و اب  رافغتـسا  لاح  رد  رفغتـسم  دـیاب  هک  هدومرف  ضیف  موحرم  رافغتـسا  ثحبم  رد  راـکذالا  هصـالخ  رد  هلمج  نآ  زا  میتفاـین و 
رفغتسا مکدحا  لقی  یضر ال  مثیح  نب  عیبر  لاق  عیبر  لوق  هب  هدومن  داهـشتسا  هدش و  یغورد  هانگ و  بکترم  الاو  دشاب  بلق  روضح 

بلط رـضحتسی  ـال  هـال  بلق  نع  رفغتـسا  اذا  کلذـب  ینعی  یلع  بت  یلرفغا و  مهللا  لوقی  لـب  ابذـک  اـبنذ و  نوکیف  هیلا  بوـتا  هللا و 
رد هنع  هللا  یـضر  ظفل  هرخا و  یلا  بذـک  کلذـف  بتی  مل  هیلا و  بوتا  لاق  اذا  ابنذ و  کلذ  نوکیف  هبلقب  هللا  یلا  اـجلی  ـال  هرفغملا و 

هتفگ هدومن و  عیبر  لعف  هب  داهشتسا  تلزع  حدم  رد  لوکجک  رد  یئاهب  خیـش  هلمج  نآ  زا  حدم و  رب  تسا  رگید  هنیرق  املع  تاملک 
هتهبج نع  مدلا  حیسمب  لعجف  هجـش  ههجو و  کصف  رجح  هاج  زا  هراد  باب  یلع  سلاج  مثیح  نبا  عیبرلا  امنیب  ینارادلا  نامیلـس  لاق 

هیرگ و عیبر  هک  تسا  هدومرف  رگید  ماـقم  رد  نینچ  مه  هزاـنج و  تجرخا  یتـح  هراد  لـخد  ماـقف و  عیبر  اـی  تظع  دـقلا و  لوـقی  و 
یم هیرگ  ردق  نیا  هک  هتـشک  ار  یـسک  وت  رگم  ردام  يا  تفگ  عیبر  هب  هدـمآ  گنت  هب  وا  ردام  هک  يدـح  هب  دومن  یم  رایـسب  عرـضت 

وت هک  دـننادب  لوتقم  لـها  رگا  رداـم  يا  هللا  دـنرذگب و  وت  زا  هک  منک  وفع  بلط  لوتقم و  لـها  يوـس  هب  مورب  هک  نم  هب  وـگب  ینک 
دوخ لاجر  رد  یلع  وبا  خیـش  ما و  هتـشک  ار  دوخ  سفن  نم  ردام  يا  یلب  تفگ  عیبر  تشذگ  دـنهاوخ  وت  زا  ینک  یم  هیرگ  ردـقنیا 

هک هدومن  لقن  یهذ  رصتخم  زا  عیبر  ناونع  رد  ءایقتا و  داهذ  اوناک  تسا  هدومرف  اجنآ  رد  هدومن و  ینرق  سیوا  هب  لوحمار  وا  لاوحا 
دوب هدومن  رفح  يربق  دوخ  هناخ  رد  عیبر 
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یم ضرع  دعب  دهاوخ  یم  ادخ  هک  يردق  هب  دیباوخ  یم  دش و  یم  ربق  نآ  رد  لخاد  دـش  یم  ضراع  وا  رب  بلق  تواسق  تقو  ره  و 
اج هب  ایند و  راد  رد  مدومن  كرت  هک  يزیچ  نآ  رد  یحلاص  لمع  میامن  لمع  دـیاش  تایند  هب  ارم  نادرگرب  نم  راـگدرورپ  يا  دومن 
ار هچنآ  حلاص  لمع  زا  نکب  سپ  یتشگرب  ایند  هب  لاح  عیبر  يا  تفگ  یم  تخاس و  یم  بطاخم  ار  دوخ  سفن  نآ  زا  دـعب  مدرواین 

فقوت وا  هرابرد  لاجر  لها  زا  یـضعب  تسا و  لمع  ملع و  رد  نیملک  هبترم  نیا  وا و  يارب  زا  تسا  حدـم  تیاهن  نیا  هدومن و  كرت 
زا ریغ  الاو  نیرحبلا  عمجم  رد  تسا  یحیرط  مالک  رد  تسه  هک  ینخـس  یلب  هیلاجر  هریخو  رد  هر )  ) یـسلجم همـالع  لـثم  دـندومرف 

میثخ نب  عیبر  رفن  دـص  راهچ  هکنآ  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  ناشیا  مالک  لحم  هدیـسرن و  رظن  هب  یحیرـص  حداق  لاـجر  لـها  زا  ناـشیا 
نیا زا  دـعب  نیملـسملا و  لتاقی  نمع  کبالو  انب  ینغ  کلـضفب و ال  انتفرعم  عم  لاتقلا  اذـه  یف  انککـش  دـقانا  دـندومن  ضرع  ناشیا 

نینمؤملاریما ترضح  نآ  زا  دعب  میئامن  هلتاقم  نید  نانمشد  اب  هک  ار  تادح  رس  زا  یـضعب  دیئامرف  ضوفم  امب  دندومن  ضرع  مالک 
یم همدقم  نیا  زا  دعب  دوب  عیبر  ریما  ترـصن  ملع  دش  تسار  ير  بناج  هب  هک  یملع  لوا  دندومرف و  ضوفم  ناشیا  هب  ار  يردح  رس 

هب یحیرط  دوخ  هکنیا  لوا  هجو  دـنچ  هب  تسنکمم  نیا  زا  باوج  تسا و  نیککـشم  هلمج  زا  عیبر  هللااب و  ذایعلا  نیارباـنب  هک  دـیامرف 
هبوت هک  دیاش  دشاب  هتشاد  یلصا  تیاکح  نیا  هک  ضرف  رب  هکنیا  ًایناث  دنا و  هدوبن  وا  مذ  دقتعم  دنا و  هدومرف  هللااب  ذایعلا  نیاربانب  ظفل 

یعمج نایم  رد  عیبر  ندوب  هکنیا  ًاثلاث  دوش و  یم  مولعم  دنا  هدومن  ناونع  باب  نیا  درک و  ریبک  لاحر  هیـشاح  زا  هکنانچ  دشاب  هدرک 
نیا رد  رهاظ  لاتقلا  اذـه  یف  انککـش  انا  ظفل  هکنآ  رگید  دوب و  دـهاوخن  عیبر  هب  هبـسنلاب  یحدـق  دوش  رداص  ناشیا  زا  مالک  نیا  هک 

قیدـصت هب  رظن  مالک  هصالخ  لاتق  تقیقح  رد  هن  دوب  میهاوخ  بولغم  ای  میوش  یم  مصخ  رب  بلاغ  ایآ  هک  میراد  کش  ام  هک  تسا 
ثیدـح لوکجک و  رد  یئاهب  خیـش  طیـسو و  لاـجر  رد  دـمحم  ازریم  نینچ  مه  هصـالخ و  رد  همـالع  ناذاـش و  نب  لـضف  یـشک و 

نـسح هب  نامک  لقاال  دسرن  مه  هب  ناشیا  مدق  تلالج  ناش و  تمظع  هب  عطق  هاگ  ره  ماقم  رد  یحیرـص  حداق  مدع  خیـش و  بوسنم 
یبوخ رب  رگید  هنیرق  هدونمنن و  فالخ  یـسک  تسا و  تجح  هیلاجر  تاعوضوم  رد  نامک  دسر و  یم  مه  هب  لاصخ  وکین  نآ  لاح 

لاح و نسح  ات  ناشیا  تسا و  هیوفـص  نیطالـس  لامعا  زا  دـنا  هداهن  ناشیا  دـقرم  يالاب  رب  نالا  هک  یئاـنب  نیا  هک  تسا  نیا  مناـشیا 
لها هدیقعلا و  دساف  صاخـشا  هک  تسا  مولعم  ناشیا  قایـس  زا  دندومن و  یمن  یلمع  نینچ  دنتـسناد  یمن  یعطق  دوخ  رب  ار  وا  هدیقع 
هنیرق دنا و  هدومن  یم  دوخ  رصع  ياملع  يارو  تروشم  هب  ار  لامعا  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  دنا و  هدومنن  یئانب  يراعـش و  ار  ننـست 

یباد ندـید و  نیا  دـنور و  یم  وا  ترایز  هب  املع  احلـص و  نیرواجم و  زا  يریثک  عمج  هلاس  ره  هک  تسا  نیا  ناشیا  یبوخ  رب  رگید 
ترایز هکنیا  هب  رظن  دورب  ناشیا  ترایز  هب  یـسک  هاگ  ره  نیاربانب  دنیامن  یمن  عنم  ار  ناشیا  رـصع  ءاملع  زا  کی  چیه  تسا و  هدـش 
یتضایر نتفر  رد  هاگره  هکلب  دوب  دـهاوخ  روج  ام  باثم و  تاقالطا  نآ  باب  زا  تسا  بحتـسم  ناـشیا  نیحلاـص  یناـمیا و  ناردارب 
هدومرف دارم  رهوگ  زا  داعم  ثحبم  رد  قازرلادبع  الم  هچنانچ  دسرب  وا  هب  یـضیف  دیاش  دوش  رـضاح  وا  دقرم  هب  مات  هجوت  هب  دشکب و 

ضیف زا  هلاحم  دناد ال  وا  تبحص  روضح  ار  دقرم  روضح  نیا  دوش و  رـضاح  یلماک  روزم  دقرم  خهب  مات  هجوت  هب  هاگ  ره  يریاز  هک 
ره روطـسرا  نادرگاش  هک  دنا  هدومن  لقن  هکنانچ  دوش  یم  ضیفتـسم  وا  هلاحم  دادعتـسا ال  ردق  هب  دتفا و  رئاز  سفن  رب  يوترپ  روزم 

دنتفر و یم  ینابر  میکح  نآ  ربق  رس  رب  دش  یم  لکشم  ناشیا  رب  هلئسم  تقو 
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لماک سفن  تیدـحا  سدـقا  بانج  دـش  یم  فشکنم  ناشیا  رب  ناشیا  هلئـسم  ربق  نآ  بحاص  تکرب  نمی  زا  دـندومن و  یم  هثحاـبم 
رد هک  تسا  نیا  رهاظ  دشاب  تارامع  هفیرش و  هعقب  يانب  يادتبا  هک  میس  نایب  اما  دیامرف و  اطع  نایعیش  همه  هب  لمع  ملع و  رد  هدش 
لاح هک  سدقم  عضوم  نیمه  رد  هفیرش  ربق  نیا  لصا  دندش  یم  ورم  يامیپ  هلحرم  هبیط  هنیدم  زا  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هک  ینامز 

زا دابانس  یضارا  هب  روبعلا  نیح  رورس  نآ  دورو  صوصخ  ردا  ًاقباس  هک  یتیاور  زا  هچنانچ  هدوب  هینوراه  هعقب  هب  روهشم  دشاب و  یم 
ربق اهیف  یتلا  ربقلا  لخد  یئاظلا و  هبطحق  نب  دیمح  راد  لخد  مث  تسا  مسق  نیا  هب  تیارشا  ظفل  دوش و  یم  مولعم  میدومن  لقن  نویع 

نومام دندومن و  نومام  روضح  رد  هضوفم  هالغ و  هدرب  در  رورـس  نآ  هک  یثیدـح  زا  نینچ  مه  ثیدـحلا و  رخا  یلا  دیـشرلا  نوراه 
منک یم  دمح  هک  مدومن  ضرع  رورـس  نآ  هب  سلجم  نآ  قرفت  زا  دعب  دیوگ  یم  مهج  نب  نسح  دومن  میظعت  مارکا و  ار  رورـس  نآ 

نومام میظعت  مارکا و  زا  يدید  هچنآ  ار  وت  دزاسن  رورغم  مهج  نبای  دندومرف  ترـضح  دینادرگ  امـش  عیطم  ار  نومام  هک  ار  دنوادخ 
نا هک  ینامز  ات  متـشاد  یفخم  ار  نخـس  نیا  دیوگ  یم  مهج  نب  نسح  دیامن  دیهـش  رهز  هب  ارم  دـشاب  دوز  وا  هک  اریز  نم  هب  تبـسن 
مه هبنجلا و  یلا  نوراه  ربق  اهیف  یتلا  هبقلا  یف  یئاطلا  هبطحق  نب  دیمح  راد  یف  نفد  دومن و  دیهـش  رهز  هب  سوط  رد  نومام  ار  رورس 

تلصابا هب  ترضح  نآ  ندومن  رما  دابانـس و  ضرا  هب  لوزن  نومام و  اب  ناجهاش  ورم  زا  رورـس  نآ  تعجارم  تقو  هک  یتیاور  نینچ 
فیرـش نفدم  لحم  هکنیا  تهج  هب  دروآ  رورـس  نآ  دزن  كاخ  فک  راهچ  هکرابم  هبق  نیا  زا  نوراه  ربق  بناج  راهچ  زا  هک  يوره 

ای تسا  نیا  تیاور  نآ  زا  یـضعب  میدومن و  ناـی  هماـمتب  ًاـقباس  ار  تیاور  نآ  دوش و  یم  مولعم  دـنیامرف  مولعم  تلـصابا  هب  ار  دوخ 
هکنیا بلطم و  نیا  رب  تسناد  هک  رگید  ثیداحا  زا  رابخا  نیا  ریغ  ثیدحلا و  رخا  یلا  نوراه  ربق  اهیف  یتلا  هبقلا  هذه  لخدا  تلصابا 

رب یتـسرد  ذـخامب  لاـح  هب  اـت  تسا  نینرقلا  يذ  ردنکـسا  ياـنب  زا  هکراـبم  هبق  نیا  هک  تسفورعم  روهـشم و  ماوع  هاوفا  هنـسلا و  رد 
يذ ردنکـسا  هک  تسیئاهرهـش  هلمج  زا  هدوب  ناسارخ  دالب  مظعا  زا  هک  ناـجهاش  ورم  نوچ  هک  دـشاب  نیا  هجو  دـیاش  ما و  هدروخن 

ناسارخ ناهاشداپ  تنطلس  ریرس  هکلب  هدوب  رهش  نآ  رد  وا  تنطلس  ریرس  تسا و  روطسم  نادلبلا  مجعم  رد  هچنانچ  هداهن  انب  نینرقلا 
رابتعا هب  هاش و  ناج  ینعی  هداهن  مان  کلملا  حورب  ار  دلب  نآ  یئاوه  شوخ  یبوخ و  تیاغ  زا  هدوب و  رهش  نآ  رد  زین  ردنکسا  زا  دعب 

یبیغ ماهلا  هب  هدوب و  نایملاع  دنوادخ  بوبحم  نابرقم و  ناکین و  هلمج  زا  ردنکس  نوچ  يراب  هدش  مان  ناج  هاش  هیلا  فاضم  میدقت 
دهاوخ نوفدم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیرهاط  بوبحم  همئا  زا  یکی  نیرق  ضیف  ضرا  نیا  رد  هک  دشاب  هدش  مولعم  وا  رب  دیاش 

دابانـسب موسوم  هداهن  انب  هدلب  نیرق  ضیف  ضرا  نیا  رد  دوش  لصاح  وا  تهج  هب  یلـضف  فرـش و  هک  ضیف  نیا  نتفای  تهج  هب  دـش 
حلاصلا دـبعلا  اهانب  هنیدـمب  نفدـب  تسا  نیا  ثیدـح  نآ  زا  یـضعب  میدومن و  لقن  تشاد  نیا  رب  تلالد  هک  یثیدـح  اـقباس  هچناـنچ 

رد هر )  ) قودص هک  یثیدـح  نینچ  مه  ثیدـحلا و  رخا  یلا  ینم  هعـضب  دابانـس  اهل  لاقی  سوط  ضراب  هدـلب  نینرقلا  يذ  ردنکـسالا 
اهانب یتلا  هنیدملاب  نفدی  ربکنف و  تیرفع  هلتقی  هیف  لاق  تسا  تیاور  نیا  ریظن  هک  هدومن  تیلود  همعنلا  مامتا  نیدـلا و  لامکا  باتک 

هبق هن  هداهن  هدـلب  هنب  ردنکـسا  هک  دـش  رهاـظ  تیاور  نیا  زا  سپ  هرخا  یلا  یقلخ  رـش  بنج  یلا  نفدـی  نینرقلاوذ و  حـلاصلا  دـبعلا 
تسیئاط هبطحق  نبدیمح  تاثدحم  هلمج  زا  هک  هکرابم  هبق  نیا  يراب  ملاعلا  هللا  هبقب و  هدلب  رد  هدش  مدرم  هابتشا  ببس  نیا  هکرابم و 

لاوحا رد  نینمؤملا  سلاجم  بحاص  هچنانچ  دوب  هداهن  انب  نوراه  يارب  زا  دوب و  سوط  یلاو  سوط  بناج  زا  هک 
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ناسارخ لها  ًاصوصخ  روهمج  هاوفا  هنـسلا و  رب  تسا و  روطـسم  خیراوت  رد  هک  تسا  هدومرف  یمزراوخ  نیـسح  نیدـلا  لامک  خـیش 
زا هدوب  هک  یـساسا  كدنا  هدوبن و  قیال  یترامع  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  ربق  رـس  ربق  لاس  دـص  راهچ  هب  بیرق  ات  هک  تسا  روکذـم 

دیمح هناخ  رد  ار  وا  تفای  تافو  دیشرلا  نوراه  نوچ  دوب و  مکاح  دیـشرلا  نوراه  نامز  رد  هک  دوب  یئاط  هبطحق  نبدیمح  تاثدحم 
حیرـض رـس  رب  لاحلا  هک  یلاع  ترامع  نیا  دنتخاس و  نوفدـم  هناخ  نامه  رد  ار  ماما  ترـضح  نیا  زا  دـعب  دـندومن و  نفد  روکذـم 

تراشا رب  انب  هدوب و  رجنـس  ناطلـس  ریزو  هک  تسا  یمق  رهاط  وبا  نیدلا  فرـش  راثآ  زا  تسا  دوجوم  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  رهطم 
هب هن  تسا  هرونم  هضور  رس  يالاب  رب  هک  يدجـسم  بارحم  رییغت  هدومن و  نآ  يانب  تسنامز  لها  نابز  رـس  رب  نآ  لیـصفت  هک  یبیغ 

هتفای رییغت  ررکم  ترـضح  نآ  رطعم  رهطم  قودنـص  رونم و  ربق  تروص  هدوب و  هعیـش  ياملع  میلعت  هب  هن  هدوب و  ترـضح  نآ  هراشا 
تسا ناوضرلا  هلیسو  رد  هچنانچ  وا  ریزو  يارب  زا  ای  رجنـس  ناطلـس  يارب  زا  هک  هدش  لقن  خیراوت  بتک  زا  یـضعب  زا  همالک و  یهتنا 

اب رسپ  نآ  يزور  دندوب  هدید  ندومن  دیص  جرفت و  هب  ار  یشوخان  نآ  هراچ  رـصع  نآ  يابطا  تشاد و  قد  یـشوخان  هک  دوب  يرـسپ 
داعهن و زیرگ  يانب  هدیـشک و  زاب  هداز  ناطلـس  تعاطا  دـنمک  رـس  زا  یئوهآ  هک  دوب  يزات  ریجخن  لوغـشم  ناـبایب  رد  دوخ  ناـمالغ 

نآ هاشداپ  نارـسپ  داهن  سوط  نابایب  هب  ور  هدمآ  رد  زیخ  تسجب و  ناویح  نآ  داد  رـس  هار  دوخ  بسا  وهآ  نآ  بقع  هب  هداز  ناطلس 
دودـسم دوخ  يور  رب  بناـج  راـهچ  زا  هراـچ  راوبا  نوچ  وهآ  تشاد  یمن  رب  نآ  نتفرگ  زا  تسد  دـندوب و  هدومن  بقاـعت  ار  ناویح 

هلخد نم  ناکم و  هب  ار  دوخ  دومن و  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  نجلا  سنالا و  ماما  رطعم  دقرم  رهطم و  هعقب  تمس  هب  تمیزع  هدید 
دـشن و نکمم  دروآ  رد  گنچ  هب  ار  وهآ  نادیـص  تالاب  هک  تساوخ  دـنچ  ره  دیـسر  وهآ  بقع  هب  هداز  ناطلـس  هدـیناسر  انما  ناک 
هک دشاب  همدقم  نیا  رد  يرس  دیاش  هک  دش  ریحتم  هداز  ناطلس  دندومن  یمن  فیرـش  ناکم  نآ  رد  لوخد  تارج  زین  ناشیا  ياهبـسا 

بدا و هب  ات  دـیوش  هدایپ  تفگ  دوخ  نامالغ  هب  دـنیامن  یمن  لوخد  تارج  یـضعب  دـنرب و  یم  ناـکم  نآ  هب  هاـنپ  یـضعب  تاـناویح 
فک هب  دـندیدرگ  هجرد  شرع  هعقب  نآ  لخاد  دـندش و  هداـیپ  هداز  ناطلـس  هدومرف  هب  ناـمالغ  میوش  هعقب  نیا  لـخاد  ماـمت  مارتحا 
دوخ هداز  ناطلـس  دیدرگ  رادومن  ترـضح  رهطم  ربق  تروص  دندومن  فرط  رب  ار  ناکم  نآ  رابغ  درگ و  ناگژم  تروص و  تسد و 

یـضاق هاـگرد  هـب  يراز  عرـضت و  دوـمن و  تلئـسم  ربـق  نآ  بحاـص  زا  ار  دوـخ  درد  ياود  دـنکفا و  فیرــش  دـقرم  نآ  يور  رب  ار 
هداز ناطلس  دش و  عفد  وا  زا  یشوخان  نآ  هیلکلاب  داد و  افش  ضرم  نآ  زا  ار  وا  ترـضح  نآ  تکرب  هب  ملاع  دنوادخ  دومن  تاجاحلا 

رهاظ و اضر  ماما  بانج  رهطم  دقرم  سوط  نابایب  رد  هک  داب  هدژم  هک  تشون  دوخ  دلاو  هب  هضیرع  دومن و  اهطاشن  فعـش  قوش و  زا 
ره ام  نایانب  ات  میئامن  یم  هماقا  اج  نیمه  رد  ام  داد و  افـش  متـشاد  هک  یـضرم  نآ  زا  دقرم  نآ  تکرب  هب  ارم  ادخ  هدـیدرگ و  ادـیوه 
ام زا  راگدای  لمع  نیا  دوش و  يرهـش  ترامع و  هعقب و  يانب  ات  دیئامن  تمـس  نیا  هناور  يدوز  هب  نانکراک  هملع و  تسد و  مکباچ 

هعقب و دندومن و  تمس  نآ  هناور  نایانب  نانکراک و  هک  دومن  رما  هدومن و  یلاعت  يراب  رکش  همان  لوصو  زا  دعب  رجنس  ناطلـس  دنامب 
زا تسا  دوجوم  نالا  هک  يرهـش  راصح  نیا  دـندومن و  انب  زین  یکچوک  دـنب  رهـش  دـنداهن و  انب  باـنج  نآ  رهطم  ربق  رـس  رب  هاـگراب 

باتک رد  تسا و  روهشم  رفعج  ازریم  تیاکح  دندومن و  گرزب  ار  سدقم  دهـشم  رهـش  ناشیا  رـصع  رد  هک  تسا  هیوفـص  نیطالس 
نامز رد  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  نماض  ماما  سدقم  رونم  رهطم  كرابم  دبنگ  هک  تسا  روهـشم  تسا و  روکذم  بصاونلا  باسنا 

هدش هتخاس  وا  نامز  رد  دوب و  وا  یهاشداپ  تنطلس و 
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هک تسا  یمق  رهاط  وبا  نیدلا  فرـش  راثآ  زا  ترـضح  نآ  كرابم  دبنگ  هک  هدمآ  نینمؤملا  سلاجم  باتک  رد  تسیقاب و  لاح  ات  و 
هـضور راوج  رد  نیدـلا  فرـش  دـقرم  هک  هدومن  لـقن  خـیراوتلا  عماـج  زا  نینمؤملا  سلاـجم  باـتک  رد  هدوب و  رجنـس  ناطلـس  ریزو 

باتک بحاص  تسا و  راوگرزب  ریزو  نآ  رازم  رب  فقو  هیرق  يوضر  سدقم  دهـشم  یحاون  رد  تسا و  عقاو  ع )  ) اضر ماما  ترـضح 
ماما ترـضح  مامه  ماما  دبنگ  نیکتکبـس  هک  دیوگ  خـیراوتلا  لماک  عماج  هک  هدومن  فیلات  فلا  عبرا و  هنـس  رد  هک  سلاجملا  هنیز 

هب ار  دوخ  ناهنپ  هیفخ و  رد  هدش  عونمم  هعیـش  دندرک و  یم  عنم  ماما  ترایز  زا  ار  قیالخ  سوط و  مدرم  درک و  بارخ  ار  ع )  ) اضر
یلع ناطلـس  دقرم  فاوک  هب  مظن  دندش  یم  بایفرـش  ترـضح  نآ  ترایز  هب  هدـیناسر  نایـشآ  تشهب  ناکم  نآ  نانج و  هضور  نآ 

لک بولطم  بلاغلا و  هللادـسا  ترـضح  دومحم  ناطلـس  یبش  ات  تسا  ربکا  جـح  داتفه  دـصتفه و  رازه و  تفه   *** اـضرلا یـسوم 
دیهاوخ بارخ  نینچ  یک  ات  دـندومرف  هدرک  بارخ  دـبنگ  نیا  هب  هراشا  هک  دـید  باوخ  رد  ار  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  بلاـط 

اضر ماما  ترضح  رونم  ربق  رس  رب  نونکا  هک  یترامع  ات  داتسرف  سوط  هب  هدیبلط  ار  نآ  رامعم  دومحم  ناطلس  زور  نآ  حابـص  دوب و 
باوث رد  یمزراوخ  نیدلا  لامک  خیش  هدوب و  ترامع  راکرـس  یناسارخ  يروس  دیمع  رـسپ  دندیناسر و  مامتا  هب  هداهن  انب  تسا  (ع )
همالع همالک و  یهتنا  دـشاب  ناسکی  هلفاـن  جـح  داـتفه  هب  اـت  نیلقث  لوسر  لوق  زا  شرد  فاوط  کـی  هدومرف  ناـسارخ  هاـش  تراـیز 

یم ناسارخ  تیالو  زا  سوط  دابانـس  رد  شرهطم  دقرم  تسا و  هدومرف  رورـس  نآ  لاوحا  رد  همئالا  هرکذـت  باتک  رد  هر )  ) یـسلجم
ریثک رازم  ریمعت  هیوب  لا  هملای و  ناهاشداپ  زا  یـضعب  تسا و  هدوب  يرقحم  هبـصق  نآ  رب  قباس  تسفورعم  دهـشم  هب  لاحلا  هک  دـشاب 
ناخ وکاله  نبا  هدنب  ادخ  دمحم  ناطلس  هب  بقلم  ناطلس  ویتاجلا  ار  رهش  نیا  تعسو  ینادابآ و  دنا و  هدومن  ار  ترـضح  نآ  راونالا 

نازاغ ناطلـس  هدـنب و  ادـخ  دـمحم  ناطلـس  دـیوگ  فلوم  يزیگنچ  ناـکرت  زا  تسا  هعیـش  هاـشداپ  لوا  هتـشاذگ و  لوغم  كولم  زا 
ناخاب اقآ  نبا  ناخ  ناوغرا  رـسپ  هدنبادخ  دمحم  ناطلـس  هدومن و  لقن  نینمؤملا  سلاجم  رد  هچنانچ  دنا  هدوب  هعیـش  ود  ره  شردارب 
راهتـشا رابتعا  هب  شردپ  دـندوب  شدـج  وا  هکنیا  هب  ناهوکاله  هب  ار  هدـنب  ادـخ  دـمحم  ناطلـس  نداد  تبـسن  دوب و  ناخ  وکاله  نبا 

شخرس و نیب  رد  هک  وا  تدالو  تقو  رد  نوچ  تسا  هدنخرف  ویتاحلا  ینعم  تسا و  رایسب  تبسن  مسق  نیا  هچنانچ  هدوب  ناخ  وکاله 
يور تداعـس  نیا  هک  وا  ببـس  هب  مدرم  دـیراب و  یعفان  ناراب  تقو  نآ  رد  دـندوب  كاله  رب  فرـشم  یگنـشت  زا  یتعاـمج  دوب  ورم 

هافر رد  رومعم و  دوخ و  ایارب  ایاعر و  ماـمت  وا  تلود  ناـمز  رد  هکنآ  رگید  دـندش و  ویتاـجلا  هب  بقلم  اذـهل  دـندش  هدـنخرف  هدومن 
هک دنا  هدوب  هعیش  ناهاشداپ  رثکا  هیوفص  نیطالس  جورخ  مایا  ات  ناطلـس  ویتاجلا  نامز  زا  هدومرف و  رطـس  دنچ  زا  دعب  يراب و  دندوب 

هعقب نآ  ترامع  دیدجت  هریغ و  هیوب و  لا  رجنـس و  لا  هیوفـص و  نیطالـس  ًاصوصخ  دندومن  یم  ار  هکربتم  هعقب  نیا  تارامع  ریمعت 
رد همالک و  یهتنا  هدوب  هعیش  زین  رومیت  ریما  دوش  یم  رهاظ  هچنآ  دندومن و  زین  وا  دلو  خر  هاش  ریما  یناکروگ و  رومیت  ریما  ار  رهطم 

دابانس هب  ار  وا  نانکاس  درک و  بارخ  ار  سوط  رهـش  تفرگ  رارق  رومیت  ریما  هب  یهاشداپ  نوچ  هک  هدش  لقن  هربتعم  بتک  زا  یـضعب 
داش رهوگ  وا  هجوز  تفرگ  رارق  تنطلس  ریرس  رب  تاره  رد  رومیت  ریما  نبا  خر  هاش  هک  یتقو  رد  دندومن و  ینکـس  اجنآ  رد  دروآ و 
داهن انب  ین  ار  دجسم  هداتسیا و  راد  ظافخلا و  راد  دزادرپ و  هرونم  هضور  ریمعت  هب  هک  داتسرف  ار  ازریم  نیا  هب  دوخ  دنمجرا  رسپ  مگب 

نیـسح ناطلـس  نآ  زا  مدع  هب  دومن و  نییعت  تافوقوم  دجـسم  همدخ و  تهج  هب  دـیناسر و  مامتا  هب  ماکحتـسا  تناتم و  تیاهن  رد  و 
کی ره  دومن و  مایق  تافوقوم  فیاظو و  دایدزا  تارامع و  فاعض  اب  يرفنسیاب  يازریم 
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همتاخ

میحَّرلا ِنمحَرلا  هللا  مِسب 

قطنا نیرحبلا و  نیمثلا  ؤلؤللا  یلع  هتیزر  یف  نیکابلا  عومد  تارطق  لضف  نیملاعلا و  هاجنلا  هنیفـس  نیـسحلا  لـعج  يذـلا  هللا  دـمحلا 
نیکابلا نویع  نیدناعملا و  یلع  انجاجتحا  هداهـشلا  ضایر  یف  هئانما  هداهـشب  نیب  نیعمتملا و  بولقلا  اقرحم  نیرکاذلا  ناسل  فوهلم 

دمحم و یلع  مالسلا  هولصلا و  نارینلا و  تابهل  نمیحجلا و  تالعش  اهنم  هرطقب  افطا  ناجرملا و  ؤلؤللا و  اهنم  جرخی  رحب  هتبیصم  یف 
رابخا و مداخ  رادقم و  یب  هرذ  نیا  نوچ  دعب  اما  ناکمالا  تارذ  ددـعب  مهیفلاخم  مهئادـعا و  یلع  هللا  هنعل  نانجلا و  لها  تااداس  هلا 
فینم و یحرـش  یماطـسبلا  رقاب  دـمحم  یجاح  نب  یلع  زورون  ینغلا  کـلملا  نارفغ  هب  کـسمتملا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  راـثآ 
رد ریرحت  هتـشر  هب  هاـجنلا  هنیفـس  هب  دوب  یمـسم  هک  فیرـشلا  دـقرم  هللا  رطع  هر )  ) مولعلا رحب  موحرم  راـبرد  رعـشا  رب  فیطل  یجزم 

دشاب لیلج  دیس  نآ  رابر  رود  تاملک  ظافلا و  یناعم  رب  لمتشم  هک  هزیجو  هک  متـساوخ  دوب  طوسبم  حرـش  نآ  نوچ  مدوب و  هدروآ 
زا دـعب  باتک و  نآ  يارب  زا  دـشاب  یتسرهف  ریظن  هزیجو  نیا  هک  میاـمن  داریا  دـشابن  راوگرزب  نآ  دوصقم  یناـعم و  ناـیب  زا  هداـیز  و 
ات زاجیا  لیبس  رب  تسا  روطسم  نآ  لیـصفت  هاجنلا  هنیفـس  رد  هچنآ  هب  ما  هادومن  یلامجا  هراشا  ًابلاغ  راوگرزب  دیـس  نآ  مالک  همجرت 
هک دشاب  ناشیا  لغب  بیج و  رد  هتسویپ  هفیحص  نوچ  دشاب و  ناسآ  نآ  طبض  خاسنتسا و  ار  ظاعو  نیرکاذ و  یثارم و  نایراق  عیمج 

نوچ نیـسحلا و  بقانم  رکذ  یف  نیرحبلا  ؤلؤل  هب  مدومن  یمـسم  متخادرپ و  نآ  ریرحت  هب  اذـهل  دـنیامن  مادـقا  نآ  ظـفح  طبـض و  هب 
هدزای متفای  دوب  رایخا  ورس  نارادقم  یلاع  دافحا  زا  یضعب  دزن  رد  هک  یضایب  رد  هچنآ  قفاوم  راوگرزب  دیس  نآ  راب  رد  راعـشا  عیمج 

.میئامن یم  داریا  ضایب  نامه  بیترت  هب  دوب  تیب  ود  یس و  دصکی و  ًاعیمج  هک  دوب  تیب  هدزاود  رب  لمتشم  يدنب  ره  هک  دوب  دنب 

لوا دنب 

ُلَبَجلا ِضرَالا َو  ُلْهَس  َلَزلََزت  دَق  َو  ُکَلَسجلا ***  ُثدِاحلا  اَذ  ام  ُرَبکَا  ُهللاَا 

راومه و ياـهنیمز   (1) هلیلج هعقاو  همیظع و  هثداـح  نیا  تسا  زیچ  هچ  دوـش  هدرک  فـصو  هـک  تـسا  نآ  زا  رتـگرزب  دـنوادخ  ینعی 
لزلزت بارطـضا و  هکنیا  بلطم و  نیا  رـس  یمظع و  هیهاد  نیا  رد  ءایـشا  عیمج  بارطـضا  لزلزت و  ماقم  نیا  رد  راوتـسا و  ياـههوک 

هفیقس رد  دوب و  عضاوم  همه  زا  رتدایز  عضوم  هس  رد  نامولظم  رورس  نآ  لافطا  لایع و 

ٌلَعُش اِهب  یمُرت  ٌلَعُش  اَّهنَاَک  ًیسَا ***  ُتادِعاصلا  ُتارَفَّزلا  ِهِذه  ام 

نآ ببـس  هب  دوش  یم  هتخادنا  هک  شتآ  زا  تسیئاه  هلعـش  ایوگ  هک  هودنا  نزح و  يرود  زا  تسا  دنلب  هک  یئاهلان  نیا  تسیچ  ینعی 
رد دوش و  یم  هتخادنا  رگید  هلعش  اه  هلعش  نآ  سفن  زا  هک  تسا  هلعش  لاعتـشا  لامک  زا  هیانک  نیا  رگید و  شتآ  ياهلعـش  اه  هلعش 

نیا رد  ار  ناشیا  رابکـشا  هدـید  رابـشتآ و  نآ  تلع  دـنا و  هدـش  قلخ  همئا  تنیط  لضاف  زا  نایعیـش  هکنیا  تنیط و  ثیداحا  ماقم  نیا 
.ما هدومن  رکذ  تبیصم 

ُلِمَهنَت َنیِح  ًادُوُدُخ  ذَْخت  اهنِم  ٌهَیِراج ***  ِعمَدلا  َنُویُع  ِنُویُعِلل  ام 
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هک یماگنه  ار  ور  هحفص  اهکـشا  نآ  دفاکـش  یم  اهمـشچ و  نآ  زا  تسیراج  کشا  ياهمـشچ  هک  ار  اهمـشچ  تسا  هدش  هچ  ینعی 
نیقفانم هیرگ  هکلب  هللا  يوس  ام  زا  ار  ایشا  نتسیرگ  ماقم  نیا  رد  دنیامن و  یم  نالیس  دنوش و  یم  يراج 
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ما هدومن  رکذ  البرک  ناویا  رس  زا  تشذگ  یم  نوخ  تسیرگ  یم  شاف  وا  رب  راگزور  مشچ  رگ  زین  تادامج  راجشا و  و 

ُلَجَّرلا ِءاضوَضلا َو  ِيَذ  ُجیجَضلا َو  اذه  اَم ***  ُبُولُقلا  َظَع  یَتلا  ُحاُونلا  اَذام 

هچ نیا  زاـب  اـهدایرف  اـهزاوآ و  نیا  تسا  زیچ  هچ  ار و  اـهلد  تسا  هتفاکـش  هک  یئاـهحون  نیا  تـسا  تـهج  هـچ  زا  زیچ و  هـچ  ینعی 
هدزاود هک  رورـس  تسا  يراد  هیزعت  ماقم  نیا  رد  تسمتام و  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب  تسملاـع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش 

ار اهنآ  مدومن  رکذ  لیصفت  هب  ار  هجرد  ره  رد  هدراو  رابخا  نینچ  مه  ما و  هتدومن  رکذ  تسا  هجرد 

ٌلمَث ٌرکُس َو ال  يرکَس َو ال  ُسانلاَف  َتَاجَف ***  دَق  ِرَشَحلا  روُص  َهَخَفَن  َّنَاَک 

هک تسا  یتسم  هن  دوخ  یب  دنتـسم و  مدرم  سپ  ناهگان  هب  مدرم  هب  دروخ  رب  دش و  عقاو  تمایق  روس  رد  لیفارـسا  ندیمد  ایوگ  ینعی 
سبتقم ینعم  نیا  دیامن و  یم  لیاز  یلک  هب  ار  لقع  دوش و  یم  لصاح  رکس  زا  هک  تسا  یتلاح  نآ  هن  یلک و  هب  دانک  لیاز  ار  لقع 

دوش هدناوخ  هک  تسلمتحم  يراکـسب و  مه  ام  يراکـس و  سانلا  يرت  موی  لج و  زع و  يادخ  تسا  هدومرف  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  زا 
یتسم صخش  هکنآ  لاح  دنشوهدم و  تسم و  مدرم  ینعی  حرفی  حرفک  لمثی  لمث  زا  لعاف  مسا  میم  رـسکب  لمث  نیـس و  حتفب  رکس 

نیا تسین  دیعب  ایند  تمایق  شمناوخ  رگ  هدش  رکذ  رورـس  نآ  يراد  تیزعت  رد  اروشاع  مایا  رد  ار  مدرم  لاعفا  ماقم  نیا  رد  تسین و 
.دوش یم  رداص  یتیب  دصکی  زا  یلعف  مرک  تسا  مرحم  شمان  هک  ماع  زیختسر 

ٌلحُز ِهب  ٍموَش  ُنِمَوُه  امَنَاَک   *** ِهب ُلالِهلا  َمُغ  َول  ُرُوشاع  َلَه  دَق 

لاه و هن  تسا  لحز  كاله  نآ  اب  هک  یموش  تدـش  زا  ایوگ  هک  اروشاـع  دـش  ادـیوه  مرحم و  هاـم  هدـش  رهاـظ  هک  قیقحت  هب  ینعی 
شاک سحن و  رایـسب  تسا  یبکوک  هک  لحز  تسا  ایوگ  هک  تماش  تیاهن  رد  دـش  رهاـظ  مرحم  لـاله  هک  تسا  نآ  ینعم  لـصحم 
لها تایاور  یـضعب  زا  هچنآ  الاو  تسا  نامجنم  حالطـصا  ربانب  یموش  هب  ار  لحز  هداد  تبـسن  دوب و  هدشن  رهاظ  دوب و  هدـش  ناهنپ 

زا دراد  تلالد  تسا  هدـش  دراو  بقاثلا  مجنلا  ریـسفت و  رد  هک  يراـبخا  هچناـنچ  تسنآ  فـالخ  دوش  یم  رهاـظ  مالـسلا  مهیلع  تیب 
مدوب ع )  ) قداص ترـضح  تداعـس  رـساس  تمدخ  ردنم  يرود  هک  تسا  هدش  تیاور  بلعت  نب  نابا  زا  هک  هدش  لقن  لاصخ  باتک 
هراتس عون  هچ  لحز  امش  دزن  رد  هک  دیسرپ  وا  زا  ترضح  رایسب  يوگتفگ  زا  دعب  دمآ و  ترضح  تمزالم  هب  نمی  لها  زا  یـصخش 
هکلب تسا  نینمؤملاریما  هراتس  لحز  هک  اریز  وگم  ار  نخس  نیا  دومرف  ترضح  سحن  تسیا  هراتس  ام  دزن  لحز  تفگ  ینامی  تسیا 
بقاث زا  دارم  هک  دیسرپ  ینامی  تقو  نیا  رد  هدومرف  دیجم  نآرق  رد  یلاعت  يادخ  هک  بقاثلا  مجنلا  تسنآ  تسایصوا و  عیمج  هراتس 

ءوض هکنیا  ات  دـنک  یم  بقث  ار  متفه  نامـسآ  دوخ  ءوض  هب  نوچ  تسا و  متفه  نامـسا  رد  لحز  هک  دومرف  ترـضح  تسا  زیچ  هچ 
هب موجن  لها  تاملک  رابخا و  نیا  نایم  عمج  هجو  هدرک و  فصو  بقاث  هب  ار  نآ  یلاعت  قح  نیارباـنب  دـسر  یم  اـیند  نامـسآ  هب  نآ 

.ما هدومن  نایب  دوخ  تافلؤم  زا  یضعب  رد  درادن و  نآ  شیاجنگ  ماقم  نیا  هک  دوب  هدیسر  رطاخ 

ُلَقَثلا ِهِیف َو  ٌدیصَح  ِیبَّنلا  ُلُِقث  ٌهتَیِهاد ***  ُهنِم  اُهیَلَقَث  یهَد  ُرهَش 

نمچ زا  افج  ساذب  ار  رشب  رخف  نآ  نمچ  ياهلگ  ربمغیپ و  ترتع  هدومن و  التبم  میظع  هیلب  هب  ار  سنا  نج و  هک  تسیرهش  نیا  ینعی 
هدیدرگ و لطعم  لطعم  مالسا  ریاعش  مایـص و  هولـص و  زا  نآرق  ماکحا  تلاسر  نمچ  زا  اهلگ  نآ  ببـس  هب  هدومن و  عطق  رورـس  نآ 
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ص)  ) لوـسر ترتـع  هک  نیمز  يور  زا  زاـتمم  سیفن  رما  ود  هک  موـش  رایـسب  تسا  یهاـم  مرحم  هاـم  هاـم  نیا  هک  نآ  ینعم  صخلم 
داصح راهطا  ترتع  اما  دنداتفا  هبئانب  هام  نآ  تمالش  زا  دشاب  رابج  دنوادخ  مالک  راتخم و 
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تـسا وا  بسح  هب  يزیچ  ره  راصح  ئدـیامن و  یمن  لمع  یـسک  ار  دـیجم  هللا  مالک  اـما  نیمز و  يور  زا  دـنا  هداـتفا  رب  دـنا و  هدـش 
ترایز تقو  نیرئاز  هکنیا  هجو  ماقم  نیا  رد  تسا و  نآ  هب  ندرکن  لمع  هللا  باتک  راصح  تسا و  ناشیا  تداهـش  تیب  لها  راـصح 

.ما هدرک  رکذ  هاجنلا  هنیفس  رد  دنیامن  یم  هراشا  هبابس  تشگنا  هب  ارجچ  همئا  هرهطم  روبق 

ُلَمَْعلا ُملْعلا َو  اهیف  ِهاِجَّنلا َو  ُنَفُس  ُتَرَسَْکناَو ***  ِْتیَبلا  ِلُهَا  هَماِیق  ْتَماق 

ملع دوب  اهیتشک  نآ  رد  هک  قیالخ  تاجن  ياهیتشک  تسکش  البرک و  نیمز  رد  هانپ  تلاسر  ترضح  تیب  لها  تمایق  دش  اپ  رب  ینعی 
هک ما  هدومن  رکذ  ماقم  نیا  رد  البرک و  نادـیم  هب  هداـتف  نوخ  كاـخ و  رد  ـالبرک  ناـفوط  هدروخ  تسکـش  یتشک  مشتحم  لـمع  و 

فلخت نم  یجن و  اهکرب  نم  حون  هنیفـس  لثمک  یتیب  لها  لثم  تسا  هدومرف  ادـخ  ربمغیپ  تسا و  نیـسح  ماما  ترـضح  هاجنلا  هنیفس 
نآ بالقنا  بارطـضا و  عضوم  خـیم  رد  دـشاب و  یم  هرخا  یلا  ژحون  یتشک  ياهخیم  ثیدـح  نایب  ماقم  نیا  رد  بسانم  قرغ و  اهنع 

.ما هدومن  رکذ  زین  ار  عضوم  جنپ  نآ  لیضفت  دوب و  رگید  عضاوم  نآ  زا  رتشیب  هاجنلا  هنیفس 

ُلَجَولا یلُعلا  ِتاومَسلا  َلهَا  َباصَا  ْدَق ***  ُدادِّشلا َو  ُُعبَسلا  ُضرَالا َو  َتََحبرا  َو 

هب ناینب و  يوق  مکحم  رایـسب  نامـسآ  تفه  نیمز و  دمآ  رد  بارطـضا  هزرل و  هب  ینعی  تسا  للزلا  لجرلا  ياجب  خـسنلا  ضعب  یف  و 
هداتفا نوخ  كاخ و  رد  رورـس  نآ  هک  یتقو  هکئالم  لاهتبا  عرـضت و  ماـقم  نیا  رد  میب و  سرت و  ار  اهنامـسا  لـها  دیـسر  هک  قیقحت 

نتسیرگ ثیداحا  نایب  ماقم  نیا  بسانم  ار و  هجرف  هللا  لجع  رصع  ماما  ندید  تهج  زا  ناشیا  بارطـضا  عفر  ادخ و  هاگرد  هب  دندوب 
.هدش رکذ  دشاب  یم  نانجلا  لها  بابش  دیس  تبیصم  رد  ندیراب  نوخ  كاخ و  نامسآ و 

ُلَیِملا ِِهب  یهوَا  ُهُکِس  ام  ُهللا  ال  وَلَف ***  ِلیلَجلا  شُرَع  شَهَد  نِم  َزَتها  َو 

هنیآ ره  وا  هدنراد  هاگن  یلاعت  يادخ  دوبن  رگا  سپ  لیلج  دنوادخ  شرع  اهمیب  اهتـشحو و  زا  دمآ  رد  تکرح  هب  دش و  لزلزتم  ینعی 
هاگره هک  تسا  هدـش  دراو  هربتعم  تایاور  زا  یـضعب  رد  وا و  ياهتکرح  اهلیم و  ار  لیلج  شرع  دروآ  یم  دورف  تخاس و  یم  طقاس 

دوش یمن  نکاس  ادـخ  شرع  دوشن  نکاس  لفط  نآ  ات  دـیآ و  یم  هزرل  هب  میظع  شرع  دوش  يراج  وا  ياهمـشچ  زا  میتی  لفط  کشا 
تاقالطا شرع و  تمظع  نایب  ماقم  نیا  رد  هدوب و  ناـسچب  بر  اـی  نمحر  شرع  بارطـضا  شزرل و  دـمحم  لآ  ماـتیا  هیرگ  هب  سپ 

.تسا دمحم  لآ  دمحم و  ببس  هب  شرع  ماوق  هکنیا  شرع و  نیلماح  شرع و  هناگ  شش 

ٌکَلَج ُُهنْزُح  ُهاوَح  ًابلَق  َنِکل  ُهَِغلاب ***  َنْزُْحلا  َسیَلَف  ُهلالا  َّلَج 

تمحر ضیف و  هک  یبـلق  نـکل  دنیـشن  شلـالج  نـماد  رب  لـالم  نزح و  درگ  هـکنیا  زا  تـسهزنم  یلاـعت و  يادـخ  تـسگرزب  ینعی 
تسلد و رد  وا  لالجلاوذ  تاذ  يرب  هچ  رگا  لالم  زا  تسه  تسگرزب  تبیـصم  نیا  زا  بلق  نآ  ملا  نزح و  تسا  وا  يواح  دـنوادخ 

بولق نانمؤم و  لد  نکل  هودـنا  نزح و  لوصو  زا  تسا  هزنم  يراـب  تاذ  هچ  رگا  هکنیا  ینعم  صخلم  لـالم و  یب  تسین  یلد  چـیه 
ضرع موصعم  تمدـخ  هک  تسیورم  نایاپ و  یب  هودـنا  ناوارف و  لالم  زا  تسا  ولمم  تسنایملاع  دـنوادخ  ماقم  لـحم و  هک  ناـیقتم 
هکنیا رایـسب و  تسلاقم  نیا  لولدـم  دـیوم  هک  یتیاور  رابخا و  نانمؤم و  لد  دـندومرف  تسیناکم  ار  یلالعت  يادـخ  اـیآ  هک  دـندرک 

افـص و اـب  تضاـیر  ترثک  زا  لد  هکنیا  تسا و  نایعیـش  ناتـسود و  ياـهلد  رورـس  نآ  ربق  ربـق  هـالاو  نم  بولق  یف  لولدـم و  قفاوم 
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نیا رد  شنزح  هودنا و  دشاب  رتشیب  تفار  ردق  ره  ددرگ و  یم  دـشاب  امهریغ  تمحر و  تفار و  هک  هللا  تافـص  هب  فصتم  ینارون و 
هک تاجانم  رد  دومن  ضرع  مالسلا  هیلع  انیبن و  یلع  نارمع  نب  یسوم  ترضح  هک  هیسدقلا  ثیداحالا  یف  تسا و  رت  میظع  تبیصم 

میوجب اجک  ار  وت  ایادخ 

228 ص :

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 279 

http://www.ghaemiyeh.com


تسلد رد  وا  لالجلاوذ  تاذ  يرب  همه  هک  لالم  زا  تسه  مشتحم  هتسکش  ياهلد  هسردنم و  ياهربق  دزن  رد  دندومرف 

ُلَجَالا ُقَبُسی  ْنَا ال  ُهللا  یَضَق  ُنِکل  َُهل ***  َسوُُّفنلا  یَضْقَت  َنَِاب  ُباصُملا  َیِضَق 

هک یلاـعت  يادـخ  تسا  هدرک  مکح  نکلو  نآ  هطـساو  هب  سوفن  دـنوش  لـاله  هکنیا  هب  میظع  تبیـصم  نیا  تسا  هدرک  مکح  ینعی 
ار اهبلاق  قلخ  ياهحور  یمظع  تبیصم  نیا  تدش  لوه و  هطساو  هب  هک  تسا  راوازـس  ینعی  موتحم  لجا  رب  گرم  دوشن  هتفرگ  هیقس 

رگا دریمب و  هن  یـشک  لجا  زا  لبق  باک  لجا  لکل  ياـضتقم  هب  نکیل  دـنریمب  یگمه  دـنیامن و  تقراـفم  دوخ  نادـبا  زا  هدرک  یهت 
ولو هک  تسا  رعاش  لوق  لیبق  زا  نیا  دنوش و  كاله  مدرم  یمظع  تبیـصم  نیا  روصت  زا  دـیاب  هنیآ  ره  درم  یم  یـسک  لجا  زا  شیپ 

.ما هدومن  رکذ  هدش  عقو  ادب  رد  هک  یتایاور  تایاکح و  ادب و  ماکحا  ماقم  نیا  رد  رطی و  مل  هنکلو  تراطل  اهلبق  رفاح  دراط و 

مود دنب 

ُهُمئامَث ُثَطبن  ِداِدْهَملا  ِیف  ُهاغان  ُهُمِداخ ***  ُلیربِج  َيّذلا  ُباصُم  اذه 

ینحل هب  هتفگ  نخـس  ترـضح  نآ  هب  هراوهگ  رد  تیلوفط  تلاح  رد  تسا و  يو  مداخ  لیئربج  هک  تسا  یـسک  تبیـصم  نیا  ینعی 
اهذیوعت ترضح  نآ  رب  دوب  هدش  هتخیوآ  هک  یماگنه  ار  بانج  نآ  نانخس  نآ  زا  هتخاس  رورسم  ار و  ترضح  نآ  هدمآ  شوخ  هک 

نخس لافطا  هب  نانز  هک  یجهنرب  دشاب  هراوهگ  رد  ترضح  نآ  اب  نتفگ  نخس  ار و  ترضح  نآ  لیئربج  ندوب  مداخ  هک  هرقف  نیا  و 
هجوتم لیئربج  هدوب و  تدابع  لوغـشم  همطاف  ترـضح  هک  هداتفا  قافتا  ررکم  هکنیا  هب  تسا  هراشا  دـیآ  شوخ  ار  ناـشیا  دـنیوگ و 

ار و نیـسح  ماـما  ترـضح  هراوهگ  صوـصخ  هب  داد  یم  تکرح  ار  ترـضح  نآ  لاـفطا  هراوهاـگ  دـش و  یم  ترـضح  نآ  لاـفطا 
ار و ناشیا  یمداـخ  لـیئربج  ندومن  وزرآ  ناـشیا و  رب  ار  اـبع  لآ  تاـماقم  دـنوادخ  ندومن  لـیئاکیم و  رب  لـیئربج  هیرخف  تیاـکح 

.ما هدرک  رکذ  ار  اروشاع  زور  رد  لیئربج  هودنا  بارطضا و  هرهاط و  هقیدص  هب  لیئربج  تامدخ 

ُهُِمتام تَماق  دَق  ِتاومَّسلا  َقوَف  ْنَم ***  َماَضتْسُملا َو  ُدیهَشلا  ُباصُم  اذه 

يـالاب هک  تسا  یـسک  تبیـصم  دیـسر و  تداهـش  هجرد  هب  روـج  ملظ و  هب  هک  موـلظم  تسا  يدیهـش  تبیـصم  تبیـصم  نـیا  ینعی 
رد تسا و  مغ  يوناز  هب  همه  نایـسدق  بیاهرـس  تسین  لالم  ياج  هک  سدـق  هاگراب  رد  نآ  متاـم  ياهـسلجم  هدـش  اـپ  رب  اهنامـسآ 

ناکما ملاع  رد  سلاجم  نآ  لثم  هک  دراد  تبیـصم  سلجم  راهچ  ناکما  ملاـع  رد  رورـس  نآ  هک  هدـش  لـقن  هربتعم  بتک  زا  یـضعب 
.تسا تشهب  رد  هک  مرحلا  تیب  مراهچ  تسا  شرع  رد  هک  خارصلا  تیب  میس  رومعملا  تیب  مود  البرک  لوا  دوش  یمن  دقعنم 

ُهُمِراص َنیذَّلا  َماقَا  ًیلوَم  ُرارَکلا  ُهُِدلاو ***  ِراهطالا  ِیبَا  ِِیبَّنلا  ُطبِس 

دیـس نآ  راوگرزب  ردـپ  تسا و  راـهطا  همئا  ردـپ  هک  تسا  یبن  طبـس  تبیـصم  ازع و  نیا  ینعی  دیهـشلل  ناـیب  فطع  وا  لدـب  طبـسلا 
یلوم نآ  هدنرب  ریشمش  ار  نید  تسا  هتشاد  اپ  رب  هک  تسا  مانا  ياقآ  تسا و  رارف  ریغ  رارک  براربا 

ُهُمِساُقی نَم  اهِیف  َْسَیل  ٌهَموُْسُقا  َُهل ***  ِلُوتَبلا  ِبلَق  ینَج  َیِکَّزلا  ُونِص 
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ارذـع لوتب  لد  هویم  دیهـش  ماما  نآ  توبن و  هرجـش  زا  دـنخاش  ود  ترـضح  نآ  اـب  هک  تسا  یبتجم  نسح  ردارب  ترـضح  نآ  ینعی 
لیـصفت اهنآ  رد  ار  وا  دشاب  هرهب  مه  طخ و  مه  هک  ار  يدـحا  دـسر  یمن  هک  روما  رد  تسیا  هرهب  طخ و  بانج  نآ  يارب  زا  تسا و 

ما هدرک  رکذ  تسا  زیچ  راهچ  تسیب و  هب  بیرق  هک  تسا  رورس  نآ  صوصخم  هک  رورس  نآ  ياهرهب 

ُهُمِصاع ِنمحَّرلا  َنِم  یشغَی  َفیَک  َو  ُهَتَحاس ***  ُبیَّرلا  یَشغَت  َسَیل  ٌرهَّطَم 

بیر کش و  دزاس  ناهنپ  دوش و  هدرپ  هک  تسین  یصقن و  بیع و  ره  زا  تسا  كاپ  دیهش  ماما  نآ  ینعی 

229 ص :

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 281 

http://www.ghaemiyeh.com


يادـخ هک  ار  یـسک  بیر  کش و  دوش  ضراع  دزاس و  ناهنپ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  ار  ترـضح  نآ  تراهط  ياضف  تحاـس 
.بیع صقن و  ره  زا  تسا  وا  هدنرادهاگن  یلاعت 

ُهُِمئارَج ٌتامیظَع  ٌسجِر  ُهادرَا  ُهَتَمصِع ***  ُهللا  َیلََوت  ٌرُهُط  ِهَّلل 

دوخ یلاعت  يادـخ  هک  تسین  رهطم  رهاط و  هک  ادـخ  هب  مسق  اـی  تسا و  وا  صوصخم  تسادـخ و  کـلم  هزیکاـپ  صخـش  نیا  ینعی 
اههانگ و تسگرزب  هک  نیعلا  سجن  نوعلم  ار  ترضح  نآ  تخاس  كاله  ار و  بانج  نآ  يرادهاگن  تمـصع و  تسا  هدش  یلوتم 

.وا ياهمرج 

ُهُِمئاعَد تَدام  ام  َدنِع  یلُعلا  اذام  ُهَتَعفَر ***  َكالفَالا  امَس  ٌدجَم  ِهللا 

بارطـضا لزلزت و  هب  نآ و  زا  تسیا  هنومن  اهنامـسآ  تعفر  هک  تسا  عفترم  دنلب و  نانچ  ترـضح  نآ  هبترم  هک  ادـخ  هب  مسق  ینعی 
یگرزب ره  لصا  دوب  ترضح  نآ  هچ  دندومن  لیلذ  دنروآ و  رد  یبارطضا  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  اهیدنلب  اهیگرزب و  دمآرد 

.يدجم و 

ُهُمئاه ُبلَقلا  یِماظ  َوُه  اِِهب َو  یضَق  ٌعَرَش ***  اهُدَرِو  ٍصَرِاب  َملَا  ٌفیَض 

يواسمالک نیمز  نآ  بآ  زا  بیـصن  هرهب و  رد  هک  ینیمز  هب  هدـیدرگ  دراو  هدـش و  لزان  هک  تسا  ینامهیم  مولظم  دیهـش  نآ  ینعی 
نایفوک دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا  مشتحم  نیمز  نآ  رد  دوب  نادرگرس  ناریح و  لد و  هنشت  ترضح  نآ  دیـسر  تکاله  هب  دندوب و 

.دنیامن عوجر  هدش  نایب  دنراد  تکرش  نآ  رد  تاقولخم  همه  هک  یئایشآ  ماقم  نیا  رد  البرک و  نامهم  تمرح  دنتشاد  شوخ 

ُهُِمتاخ ُهایقُس  ًادَغ  ِباحَّسلا  یَلَع  ُُهِلم ***  انَا  َُتبرَا  ٍدِج  یلَع  یفَهل 

نآ تسد  ضیف  زا  ربا  بآ  ینعی  اـهربا  رب  راوـگرزب  نآ  ياهتـشگنا  تشاد  يدـنلب  هک  تـسا  يراوـگرزب  رب  نـم  هودـنا  ریحت و  ینعی 
متاخ ز دیکم  یم  باریـس  همه  رد  وید و  دـندوب  مشتحم  وا  يرتشگنا  زا  ترـضح  نآ  ندروخ  هب  ارم  رمالا  رخآ  دـیدرگ  تسبانج و 

هدومن رکذ  تسا  هدش  دراو  رورـس  نآ  شـشخب  دوحج و  رد  هک  يراثآ  رابخا و  زا  يردـق  ماقم  نیا  رد  البرک و  نامیلـس  بآ  طحق 
.تسا

ُهُِملاس َموَیلا  َكاِذب  ِلیلَعلا  ُریَغ  امَف ***  ِفوفُطلا  ِیف  یعُرَص  ِلالا  یَلَع  یفَهل 

رد دوبن  سپ  تسا  تارف  رانک  رد  هک  یئارحـص  رد  دیهـش  دنا  هداتفا  هک  تسیباحـصا  لآ و  رب  نم  لد  شزوس  هودنا و  نزح و  ینعی 
.دوب نیدباعلا  نیز  ماما  هک  يرامیب  لیلع  زا  ریغ  هب  يدحا  تداهش  زا  ملاس  دندیسر  تداهش  هجرد  هب  یلع  لا  هک  زور  نآ 

ُهُِمئانَغ یلتَق  مُه  یلَجنا َو  َِّمث  مُهُمِحالَم ***  ُتَمَحِرب  ٌموَی  َمَتِغَا 

درگ و دـنتخیمآ  مه  هب  دـندرک و  رگیدـکی  دـصق  ناـمیا  رفک و  رکـشل  دـش و  اـپ  رب  هلیاـه  همیظع  هعقاو  نآ  هک  يزور  نآ  رد  ینعی 
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ردیح نادنزرف  راهطا و  تیب  لها  هک  دیدرگ  رهاظ  تسـشن  ورف  رابغ  نوچ  نآ  زا  دـعب  دـیدرگ و  رات  هریت و  اوه  تساوخرب و  يرابغ 
.دندومن ریسا  ار  همه  ینعیدندوب  زور  نا  میانغ  نیلوتقم و  رارف  ریغ  رارک 

موس دنب 

ُهُِمئاق ِهللا  ِرمَِاب  ُموقَی  یتَح  ًادبَا ***  یلَخَبی  ْنَا  یبَا  ٌلیوَط  ٌنزُح 

هللا لجع  دمحم  لا  مئاق  ترضح  هکنیا  رگم  دش  دهاوخن  لیاز  فرط و  رب  دشاب و  یم  هشیمه  ءادهشلا  دیس  بانج  رب  نم  نزح  ینعی 
فرط رب  نم  هودنا  نزح و  تقو  نآ  دـیاش  دـیامن  مایق  نیبم  نید  يداعا  لامعا  يازج  هب  یلاعت  يادـخ  رما  هب  دـیامرف و  روهظ  هجرف 

.هدش نایب  ماقم  نیا  رد  خلا  ًامولظم  لتق  نم  هیآ و  ریسفت  ددرگ و  لصاح  بولق  یقشت  ددرگ و 

ٌبِرَس اهُعم  َداها  دَق  َْفلَخ  ُنیَعلا  َو  ُبَهَلت ***  ِبلَقلا  ُران  ِولُُسلا َو  َفیَک 

هکنیا لاح  تبـصم و  نیا  زا  دومن  شومارف  تسا  نکمم  هنوگچ  هکنیا  اـی  تبـصم  نیا  رد  ار  دوخ  داد  یلـست  ناوت  یم  هنوگچ  ینعی 
هتسویپ وا  کشا  وا  رد  دش  عقاو  يزیسچ  هکنآ  زا  سپ  مشچ  دشک و  یم  هنابز  هتـسویپ  هدش و  هتخورفا  رب  تبیـصم  نیا  رد  لد  شتآ 

هدش رکذ  اجنیا  رد  ربکا  یلع  تداهش  رد  هنیکس  بانج  ثیدح  بالیس و  دننام  تسا  نازیر 
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ٌبُسَتکُم ِنیدِلل  ٍبِسَْتنُم  ُلُکَف  ُهَلَْکلَک ***  ِمالسِالا  یَلَع  ُباُصلا  یقلَا 

تسا و نیگهودنا  نیزح و  مالسا  نید  هب  تسا  یتبسن  ار  وا  هک  ره  سپ  ار  دوخ  هنیـس  مالـسا  رب  یمظع  تبیـصم  نیا  تخادنا  ینعی 
دـشاب مالـسا  هب  یتبـسن  هک  ار  وا  هک  سک  ره  هک  هدز  نیبـم  نید  رب  هنیـس  رـس و  ناـنچ  یمظع  تبیـصم  نیا  هکنآ  نومـضم  صخلم 

.تسا نیگهودنا  نوزحم و 

ُبَصَولا ُنزُحلا َو  ُهنِم  ربَصلا  يَرَتعا  یتَح  ُهَتَیوَر ***  تَمَع  ٍحِداف  یفَربَص  ال 

ضراع هکنیا  یتح  نآ  تبیصم  ملا و  تسماع  هک  یئالب  هلزان و  نیا  رد  ای  نیگنس  میظع  رما  نیا  رد  يربص  نکمت  ار  ام  تسین  ینعی 
.تسا راد  ازع  تبیصم  نیا  رد  مه  ینعی  ملا  عجو و  هودنا و  نزح و  الب  نیا  زا  ار  ربص  تسا  هدش 

ُبَبَّصلا اهُعَمَد  يرُجت  نیِح  يرَج  نِا  َو  َببَص ***  نِم  َردَقلا  َّقَح  َنیَعلا  ُرِدْقَت  ال 

درادن تردـق  ینعی  اقـش  ضرالا  انقفـش  مث  ابـص  ءاملا  انیبص  انا  یلاعت  هللا  لاق  ءاملا  نم  ضرالا  نم  ردـحنا  ام  وه  نیحتفب و  ببـصلا 
نآ کشا  اب  مشچ  دوش  يراج  هچ  رگا  کشا و  شزیر  زا  تسیاش  تسیاب و  هچنانچ  تسا  هدماین  رب  هدهع  زا  ار و  تردق  قح  مشچ 
رب هدهع  زا  کلذ  عم  دـشاب و  نایرج  نالیـس و  تیاهن  رد  تبیـصم و  نیا  رد  مشچ  زا  دوش  یم  يراج  هک  یماگنه  شزیر  لامک  رد 

.ترضح نآ  تبیصم  رد  تسا  راوازس  هچنانچ  دیعس  دیهش  ماما  تبیصم  رد  کشا  شزیر  زا  ار  ندمآ  رب  هدهع  قح  تسا  هدملاین 

ُبَهُشلا ُءارضَخلا َو  ُنوَجلا َو  اَُهئاجرَا  ًامَد ***  ُْهتَکب  دَق  نَم  ِیف  ُعُمَّدلا  ُرَقَحتُسی 

دیفس و زبس و  هایـس و  زا  نیمز  فارطا  سک  نآ  رب  تسا  هدرک  هیرگ  نوخ  هک  یـسک  يازع  رد  کشا  دوش  یم  هدرمـش  ریقح  ینعی 
زا نیمز  راطقا  فارطا و  يور  رب  دنا  هتـسیرگ  هک  نآ  يازع  رد  دشاب  رابتعا  رادـقم و  هچ  ار  ام  ياهمـشچ  کشا  هکنآ  ینعم  صخلم 

هرقف نیا  تاناویح و  زا  دیفس  هایـس و  تاتابن و  زا  تسا  هیانک  ارـضخ  هچ  تاتابن  تاناویح و  زا  دشاب  هیانک  هک  هایـس  دیفـس و  زبس و 
رایسب رورس  نآ  تبیصم  رد  ایـشا  نتـسیرگ  ثیداحا  هدیـسر و  روهظ  هب  هیرگ  تادامج  تاتابن و  تاناویح و  زا  هچنآ  هب  تسا  هراشا 

ع)  ) نینمؤملاریما یتقو  هک  هدش  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد  نآ  رب  هوالع  ما و  هدومن  رکذ  هاجنلا  هنیفس  رد  نآ  زا  هراپ  تسا و 
تسشن و ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  دمآ و  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  دندوب و  عمج  نآ  رود  رب  باحـصا  ودوب  هتـسشن  دجـسم  رد 

نآرق رد  ار  یفیاوط  ادخ  هک  یتسرد  هب  كرـسپ  يا  دومرف  تشاذگ و  ترـضح  نآ  رـس  رب  ار  كرابم  تسد  نینمؤملاریما  ترـضح 
ار قلخ  هتفاکش و  ار  هناد  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  نیرظتنم و  اوناک  ام  ضرالا و  ءامـسلا و  مهیلع  تکب  امف  هدومرف  هدومرف و  شنزرس 

ترضح هک  هدرک  لقن  فوهلم  رد  هر  سوواط  نبدیس  نیمز و  نامـسآ و  وا  رب  دنیرگب  هتبلا  نم و  دنزرف  نیا  دوش  هتـشک  هک  هدیرفآ 
نیا هلمج  نآ  زا  هک  دومرف  هرقف  دنچ  هبطخ  نآ  رد  دناوخ و  هبطخ  دومرف  یم  تعجارم  هنیدـم  هب  البرک  زا  هک  یتقو  رد  داجـس  دـیس 

اهایرد دنتسیرگ  و  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  ندش  هتشک  هطساو  هب  هناگتفه  ياهنامـسآ  دنتـسیرگ  هک  قیقحت  هب  سانلا  اهیا  هک  تسا 
یلاما رد  یـسوط  خیـش  ثیدـحلا و  دوخ  ياهخاش  هب  ناتخرد  نا و  فارطا  هب  اهنیمز  دوخ و  ناکرا  هب  تاوامـس  دوخ و  ياهجوم  هب 

هعیفر هجرد  هب  ار  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  نوچ  هک  دومرف  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  یلیذلا  لیوط  ثیدح 
یم هدید  هچ  ره  دوب و  اهنآ  هنایم  رد  اجنآ و  رد  هچنآ  عبس و  نیضرا  عبـس و  تاوامـس  ترـضح  نآ  رب  دنتـسیرگ  دندیناسر  تداهش 
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باتک نآ  رد  زین  ثیدحل و  صاعلا  یبا  نب  مکح  لا  قشمد و  لها  هرصب و  لها  هفئاط  هس  رگم  دش  یمن  هدید  هچ  ره  دش و 
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لهچ نامسآ  هک  یتسرد  هب  هک  دومرف  ع )  ) قداص ترضح  هک  هدش  تیاور  يریمح  نب  دمحم  زا  یلیوط  ثیدح  لیذ  رد  باطتـسم 
.یهایسب تسیرگ  نیسح  رب  حابص 

ُبَطَعلا َبلَقلا َو  َطَعَو  ُبُویُجلا  ُقَش  َُهل ***  ُلقَی  ِءزُر  یلَع  ُءاُکبلا  َلَق 

ار سوفن  نتخاس  كاله  اهلد و  نتاک  اهنابیرگ و  ندومن  كاچ  تبیصم  نآ  يارب  زا  تسا  لیلق  هک  یتبیـصم  رب  هیرگ  تسمک  ینعی 
.تسا هدش  لقن  مرح  لها  عادو  تقو  رد  رورس  نآ  ندیشوپ  هنهک  هماج  ثیدح  ماقم  نیا  رد  و 

ٌبَِرت يرَثملِاب  ٌحیرَج  ٍراع  ِءاْضمَرلا  یلَع ***  َنیسُحلا  ُنامثُج  ُءارَغلا َو  َفیَک 

رب هداتفا و  البرک  مرگ  ياهکاخ  رب  حورجم  هنهرب و  ع )  ) نیسح ماما  رهطم  دسح  هکنآ  لاح  مارآ و  ربص و  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ 
نفد هجوتم  دـیاب  مد  یلو  نایملاع و  دـنوادخ  نوچ  رورـس  نآ  مد  یلو  هک  تسا  هدـش  هراشا  ماقم  نیا  رد  هدـیطلغ و  نوخ  كاخ و 

رد ار  رورس  نآ  نفدم  رهاظ  ماقم  رد  تسا و  نیلنمک  نایعیـش و  بولق  هک  دوخ  هناخ  رد  ار  رورـس  نآ  دومن  نفد  دنوادخ  اذهل  دوش 
زا دش  رکذ  هدومرف و  داد  رارق  نوکسم  عبر  یضارا  فرشا 

ٌبِرَط ٌِتماش  َهنِم  َّنِسلا  ُعَرَقَی  َو  ُهب ***  ِفاُطی  ٍلایَم  ِساَر  ِیف  ُساَرلا  َو 

فرط و هب  دیامن  یم  لیم  هظحل  ره  هک  تسا  هزین  رـس  رب  رورـس  نآ  رـس  هکنآ  لاح  يراددوخ و  ریـص و  تسا  نکمم  هنوگچ  ینعی 
دوخ تسد  بوچ  هب  رورـس  نآ  رهطم  نادند  هب  دزیم  بناوج و  فارطا و  هب  هزین  نآ  رب  رهطم  رـس  نآ  دـش  یم  هداد  فاوط  یتمس و 

ار حیبق  لعف  نیا  ندب  یب  رس  دیوگ  فلؤم  ار  نوعلم  نآ  هیلب  نآ  تسا  هتخاس  رورـسم  دوب و  تیب  لها  هیلب  هب  لاحـشوخ  هک  ینوعلم 
لقن سواط  نب  دیـس  زا  یلائللا  رحب  رد  هچنانچ  دوب  دایز  هللادیبع  لوا  دـندش  بکترم  دوب  رورـس  نآ  رونم  نادـند  رب  ندز  بوچ  هک 

رـس لوا  دـنزاون  هراقن  يداش و  سوک  دـنزاس و  رـضاح  نوعلم  نآ  سلجم  نآ  تیب  لـها  هک  درک  رما  داـیز  هللادـیبع  نوچ  هک  هدـش 
نیعل نآ  دـندراذگ  هدازمارح  نآ  يور  شیپ  رد  هتـشاذگ  یقبط  رد  دوـب  ادـخ  لوـسر  شود  تنیز  هـک  ار  اـبع  لآ  سماـخ  كراـبم 
تفگ یم  دز و  یم  نایملاع  ماما  نآ  نادـند  بل و  رب  تشاد  تسد  رد  هک  یکیراب  ریـشمش  ای  یبوچ  دومن و  جرف  راـهظا  دـیدنخب و 
هفحت رد  نآ  لیـصفت  هکنانچ  مکحلا  نب  ناورم  میـس  دوب  هیواـعم  نب  دـیزی  مود  ثیدـحلا  هدوب  نادـند  بل و  شوخ  هچ  نیـسح  هک 

.تسا روکذم  هینیسحلا 

ِبَعَتلا مُهاضنَا  دَق  َبِصاوَّنلا  ِيُرسَا  ٍبَصَن ***  ُیف  ِهللا  ُلوُسَر  ِتَیب  ُلْهَا  َو 

افیعـض صخـش  نآ  لعج  ینعم  هب  اضنالا  نم  ضام  لعف  اضنا  بصن و  اهیف  ًانـسمی  یلاعت ال  هلوق  هنم  ینعم و  اـظفل و  بتک  بصنلا  و 
تـسد رد  دنریـسا  دنـشاب و  یم  تقـشم  بعت و  رد  ادخ  لوسر  تیب  لها  هکنآ  لاح  ربص و  تسا  نکمم  هنوگچ  ینعی  هثجلا  فیحن 

نآ ار  ناشیا  تسا  هتخاس  سردنم  رغال و  هنهک و  هک  قیقحت  هب  هکنآ  لاح  تسا و  تیب  لها  ضغب  توادع و  ناشیا  نید  هک  یعمج 
زور و يامرگ  زا  هک  دندوب  هدومن  سبح  یسلجم  رد  ماش  رد  ار  تیب  لها  هک  تسا  روطـسم  قودص  خیـش  سلاجم  رد  هچنانچ  اهتعب 

نیا دوب و  ندش  بارخ  رب  فرـشم  تاجردلا  ریاصب  تیاور  قفاوم  دوب و  هتخیر  ناشیا  راونالاریثک  ياهتروص  زا  تسوپ  بش  يامرس 
نابز هب  رگیدکی  اب  تیب  لها  اب  نابساپ  دزاس و  كاله  ار  ناشیا  دوش و  بارخ  ناهگان  ادابم  هک  دوب  ناشیا  ملا  فوخ و  ثعاب  رتشیب 
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.دنشک یم  ار  ناشیا  هک  دنناد  یمن  دنسرت و  یم  ندش  بارخ  ار  ناشیا  هک  دنتفگ  یم  یمور 

ٌبتَک ٌعِجَرتسُم  ٌنیزَح َو ال  َو ال  ٌعَجَو ***  ُمِهِیف َو ال  ُعِزاج  ُساّنلا ال  َو 

هن دوـب و  يدرد  ملا و  بحاـص  هـن  دـندومن و  یمن  عزج  ناـشیا  تبیـصم  رد  مدرم  هـکنآ  لاـح  ربـص و  تـسا  نـکمم  هنوـگچ  ینعی 
تسنیا ناناملسم  نیب  هدعاق  هک  تسین  مولعلا  رحب  موحرم  دوصقم  ایوگ  یعاجرتسا  هملک  هدنیوگ  هن  ینوزحم و 
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ار هملک  نیا  دسانـشن  ار  وا  دشاب و  بیرغ  تیم  نآ  هچ  رگا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  دیوگ  یم  دیامن  هدـهاشم  ار  هزانج  سک  ره  هک 
رب عاجرتسا  هملک  نیا  ادخ  هار  دیهش  نآ  هزانج  هدهاشم  رد  ایقشا  نآ  زا  رفن  کی  رگسع  رکـشل و  همه  نآ  نایم  رد  نکیل  دیوگ  یم 

لالص و یغب و  لها  زا  یلاعت  يادخ  لوسر  تیب  لها  رب  تسا  هدیسر  هچنآ  هطساو  هب  دشاب  نیگمغ  هک  دوب  رفن  کی  هدرواین و  نابز 
نایم ور  ملکت  جاجتحا و  تیاور  قفاوم  دیزی  سلجم  رد  نوتاخ  بنیز  بانج  ایلع  هبطخ  تارقف  هجفم و  ترایز  تارقف  ماقم  نیا  رد 

نب رضحم  ثیدح  دندومن و  رونا  رـس  نآ  هب  تناها  دندوب و  هفرغ  رد  هک  نز  جنپ  نآ  ثیدح  دندوب و  ماش  رد  تیب  لها  نابـساپ  هک 
.تسا هدش  رکذ  هدش  دراو  تیب  لها  رب  ماش  رد  هک  یتبیصم  تفه  ثیدح  يدیاع و  هبلعث 

ٍبِکَن ٍرَشعَم  ْنِم  ُهَدَْعب  يرَج  اذاَم  َهَرِظان ***  ِهللا  ِلوُسَر  ُنیَع  َتیَلَف 

هچنآ رب  هدـننک  رظن  ص )  ) ادـخ لوسر  دوب  شاک  ینعی  نولداعلا  يا  نوبکانل  طارـصلا  نع  یلاـعت  هلوق  یـشلا و  نع  لودـعلا  بکنلا 
دـنا و هدرک  لودـع  ناشیا  هک  یتعاـمج  زا  راـیخا  رورـس و  نآ  راـهطا  تیب  لـها  رب  ترـضح  نآ  زا  دـعب  تسا  هدـش  عقاو  يراـج و 

لطاب يوس  هب  قح  قیرط  زا  دنا  هدش  فرحنم 

ُبَطُخلا ُِرثکَت  َملاه  ُدِهاَش  َناَک  َول  ٌبطَخ ***  اهَدَعب  بوُطُخ  نِم  ُهَدَْعب  ْمَک 

بطخ عمج  فرغک  بطخلا  میظع و  رما  يا  لیلج  بطخ  لاقی  رمالا  ینعمب  یناثلا  نوکـس  لوـالا و  حـتفب  بطخلا  عمج  بوطخلا  و 
نآ هرهاط  ترتع  رب  رگید  ملظ  زا  دـعب  یملظ  هریثک  بئاصم  همیظع و  روما  زا  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  دـش  عقاو  رایـسب  هچ  ینعی  هفرغک 

رخف نآ  ترتـع  رب  شارخ  رگج  تاـباطخ  تاـملک و  نیا  دـش  یمن  عـقاو  دوـب  یم  رـضاح  ص )  ) ربـمغیپ ترـضح  هاـگره  هک  رورس 
رد ار  لیئربج  یضعب  ندید  ثیدح  البرک و  يارحص  رد  رورس  نآ  تداهش  تقو  رد  يوبن  ترـضح  روضح  ماقم  نیا  رد  تانیاک و 

هناخبارـش لباقم  هبق  زا  ار  رورـس  نآ  رـس  ربمغیپ  ندرب  رورـس و  نآ  نفد  تقو  رد  ص )  ) ربمغیپ روضح  هلان و  شورخ و  اـب  لاـح  نآ 
.ما هدومن  رکذ  دیزی 

مراهچ دنب 

ٌءاوهَا َیِغلا  ُيِواعَم  یف  مِِهب  َتَوَه  ٌءاش ***  ٌسان َو ال  ِسانلا ال  َنِم  ٌءاش 

ناشیا مدرم  هن  راگزور  رد  ناشیا  زا  دابم  یقاب  هک  مدرم  سنج  زا  دنـشاب  یم  ینادنفـسوگ  دنتلاسر  نادناخ  نادناعم  هک  ناشیا  ینعی 
ناشیا دنفـسوگ  هن  دنمدرم و  ناشیا  مدرم  ریز  هک  زیرگ  مدرم  سنج  زا  دنتـسه  ینادنفـسوگ  ناشیا  هکنیا  ای  ناشیا  نادنفـسوگ  هن  و 

ياهلحم رد  یناسفن  ياهـشهاوخ  هلطاب و  ياهاوه  ار  ناشیا  تسا  هتخاس  لزان  الیبس  لـضا  مه  لـب  ماـعنالاک  کـئلوا  ریظن  دنفـسوگ 
.هشیمه ناشیا  دنشاب  یم  یهارمگ  رد  تلالض و 

اوُغِش نیِدلا  ِیف  ًهَراغ  مَُهل  تَغَش  ٌصَُرف ***  ْتَنَْکمَا  اّمَلَف  ًاقاِفن  اُوناد 

نکمم نوچ  سپ  قافن  يور  زا  ناشیا  دندروآ  نامیا  ینعی  هقرفتم  يا  ءاوغش  هراغ  قرفتلا و  ینعم  هب  هعمجلا  نیعلاب  اوغشلا  نم  تغش 
يارب زا  نید  يازجا  زا  یئزج  ره  رد  ینعی  لماک  تراغ  نید  رد  ناشیا  بناج  زا  دنـس  هدـیدرگ  قرفتم  اهتـصرف  ناـشیا  يارب  زا  دـش 
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هنوعلم هفیحص  دندومن و  يوبن  ترـضح  هب  هک  يدیک  ناقفانم و  یماسا  یـش و  ره  كوبت و  هبقع  هعقاو  ثیدح  دوب و  یتراغ  ناشیا 
.تسا روذم  ماقم  نیا  رد  ناشیا 

ٌءاضِما تَلُس َو  اِذا  ٌءاضِم  اَهل  اهُفَهرَا ***  َناَک  ًافُویُس  ِهیَلَع  اُولَس 

نتشذگ اهریشمش  نآ  زا  رتکزان  ای  اهریشمش  نذا  رت  فیعض  يارب  زا  دوب  هک  ار  اهریشمش  ع )  ) نیـسح ماما  بانج  رب  دندیـشک  ینعی 
.دش یم  هدیشک  دوخ  ياهفالغ  زا  هاگ  ره  عضوم  نآ  رب  دندش  یم  عقاو  هک  یعضوم  زا  ندینارذگ  ندرک و  عطق  ای 
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ٌءاریاَو ٌحَدَق  اهَبَش  ام  ُهال  َول  ُیعَوَراَن ***  ِهللارُون  ِءافطِالا  ُوبَش 

رانلا متیارفا  یلاعت  هلوق  هنم  ورانلا  لعتـشا  اذا  يروآ  ردصم  ءاریالا  رانلا و  لاعتـشالا  دنزلا  یف  دنزلا  برـض  نوکـسلاف  حتفلاب  حدـقلا 
شتآ نآ  تخورفا  یمن  یئادخ  رون  دوبن  رگا  هک  ار  برح  شتآ  سادخ  رون  ندرک  شوماخ  يارب  زا  دنتخورفا  رب  ینعی  نوروت  یتلا 
يارب زا  تکوش  عامتجا و  نیا  دوبن  يوبن  تعیرش  تاعمل  تاقارـشا و  رثکا  هکنآ  ینعم  لصحم  نتخورفا و  رب  شتآ  ندز و  شتآ  ار 

مکودـع و یلع  اهانمرـض  اران  انیلع  متـششح  دـقل  دـندومرف و  ناشیا  هب  اروشاع  زور  رد  رورـس  نآ  هچنانچ  دـش  یمن  دوجوم  ناشیا 
جراخ ینعی  هدج  فیـسب  لتقف  هدـج  نع  نیـسحلا و  جرخ  هک  تسا  هدـش  لقن  هک  یثیدـح  نآ  هب  نومـضم  نیا  تسا  هراشا  انودـع 

اب دومن  هحلاصم  شراوگرزب  ردارب  هچنانچ  دـیزی  هعیابم  هحلاصم و  نآ  رورـس  نآ  دومن  اـبا  هکنیا  اـی  هبی  هنیدـم ط  زا  نیـسح  ندـش 
رگا نیقفانم  نآ  ینعی  شدـج  تعیرـش  زا  ریـشمش  نآ  دوب  هتفرگ  يزیت  توق و  هک  يریـشمش  هب  رورـس  نآ  دـندش  هتـشک  هیواـعم و 
شتآ راهچ  هک  تسا  هدش  هراشا  ماقم  نیا  رد  دوبن و  ناشیا  يارب  زا  یتکوش  توق و  دندش  یمن  رورس  نآ  دج  تعیرـش  هب  کسمتم 

.همامتب ما  هدومن  رکذ  ار  شتآ  راهچ  نا  لیصفت  دنتخورفا و  نامیا  لها  رب  ناودع  لها  زا 

ُءایلَع َءایلَعلا  ِِهب  ْنِم  اُورَخَا  َو  ٍهَرت ***  نع  َبانذَِالل  رَمَالا  اُوَحَزحَز  َو 

تفـالخ و رما  دـنداد  رارق  نآ و  قح  زا  ارم  قـح  نیقفاـنم  نیا  دـندومن  رود  ینعی  هوادـعلا  دـقحلا و  ینعمبرت  وـلا  نماـتلا  هرخا  هرتـلا 
یسک دنتشاد  رخؤم  دنتشادن و  مدقت  تیلباق  دندوب و  هلابند  رد  هتسویپ  هک  یـصاخشا  تهج  هب  توادع  هنیک و  تهج  زا  ارم  تیاصو 

هلیل ثیدـح  ماقم  نیا  رد  هدـش و  نامـسا  يو  هطـساو  هب  نامـسا  هکنآ  ای  هتفای  يدـنلب  يو  ناکم  تعفر  ناشولع و  زا  اهیدـنلب  هک  ار 
.ما هدومن  رکذ  نینمؤملاریما  حدم  رد  ار  یعفاش  راعظا  همئا و  حدم  رد  جارعملا 

ٌءامَص َعامسَالا  ُعَْرقَت  ٌهَئِتف  َو  ٌهَعِراق ***  ِمالسالا  ِیف  َِکلِذب  تَلَح 

ار و اهـشوگ  دیامن  یم  رک  دـبوک و  یم  هک  يدـیدش  هنتف  هیهاد و  مالـسا  رد  ار  نید  همئا  نتـشاد  رخوم  هطـساو  هب  درک  لولح  ینعی 
.ما هدومن  رکذ  ماقم  نیا  رد  ار  رمع  ياهنتف  يروش و  ثیدح  تسا و  هعقاو  تعانش  يدب و  زا  هیانک  اهشوگ  ندیبوک 

ٌءامنَع ُراْصبَالا  ِتَمَع  دَق  ءایمَع  اُهتَْملُظ ***  ُراصبَالا  ِتَشَغ  ٌهَنیحِط  َو 

دش هدرپ  هک  ایـشا  هدننک  ناهنپ  ربا  کیرات و  رایـسب  تملظ  درک  لولح  ینعی  هدیدشلا  هملظلا  ضیا  اهحتف  هفرغک و  ءاتلا  مضب  هحیطلا 
هب هک  تسا  نیا  ینعم  لصاح  ار و  نیمز  راطقا  نینکاس  ياهمشچ  ربا  تملظ  نآ  هتفرگ  ورف  هک  قیقحت  هب  ربا و  نآ  تملظ  ار  اهمشچ 

رون یب  روک و  نآ  یکیرات  ار  اهدید  دینادرگ  هک  دیسر  مه  هب  مالسا  رد  همیظع  ياه  هیلب  اهرما و  رایـسب  هچ  تفالخ  بضغ  هطـساو 
هک دنتشاذگن  دندیشک و  يوبن  سدقم  تعیرش  رب  نیقفانم  نآ  هک  دوب  یئاهرتس  اه و  هدرپ  نآ  ببس  هب  نطاب  ياهمـشچ  ياهیروک  و 

.دناسرب تیاده  هارهاشب  ارم  درم  دیامن و  نشور  ار  اهدید  نآ  تاعمل 

ُهاشلا َِتثاع  دَق  اهل  ِتاعُرلا  ِیف  َو  اهُعَبْضَا ***  ِتاباغلا  َدْسَا  یلَع  ُتَدَع 

هب هشیب و  نآ  ياهراتفک  ای  اهگرگ  اهـشیب  ياهریـش  رب  دـندرک  ملظ  ای  دـندرک  ینمـشد  ینعی  منغلا  یف  بنذـلا  داسفکا  داـسفلا  ثعلا 
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دوخ ماما  ینعی  دندوب  نایا  ماما  هک  دوخ  نانابـش  ناگدننارچ و  رد  داد  رما  نآ  نادنفـسوگ  دنتخاس  دساف  دندرک و  عیاض  هک  قیقحت 
رد هچنانچ  دندمآ  رب  دوخ  ماما  لتق  ماقم  رد  هکلب  دندومن  ور  تیاوغ  تلالـض و  نابایب  هب  دوخ  ماما  هاگارچ  زا  دندومنن و  تعاطا  ار 

لتق نم  یلع  ملسلا  تسا  دراو  هعجفم  ترایز 
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ٌءایَفا ِهللا  ِلُوسَر  ُلا  یَف  َو  ٌبَهْتنُم ***  َثْرالا  ٌبصَتَغُم َو  ُقَّحلاَف 

تیب لها  تمینغ  هتفر و  نانید  یب  جاراـت  بهنب و  هدایـسر  راـتخم  لوسر  زا  هک  ناـشیا  ثراو  هدـش  بضغ  لوسر  لا  قح  سپ  ینعی 
ایلع هبطخ  جاجتحا و  تیاور  قفاوم  هدومرف  نایب  ربمغیپ  دجـسم  رد  هک  ار  هرهاط  هقیدص  هبطخ  ماقم  نیا  رد  هدـش و  نارگید  تمینغ 

.ما هدومن  رکذ  هنیفس  رد  دیزی  سلجم  رد  نوتاخ  بنیز  بانج 

ُاؤاش ام  َوا  ُراتخا و  اِمب  مِهِیف  ُساْجَر  الَا  ُمُِکتَحت ***  َرمَالا  ُتال  ُنوُرِهاطلا َو  َو 

دوخ مکح  سجن  هفیاط  دنزاس  یم  يراج  رمالا  ولوا  ریهطت و  هیآ  مکح  هب  یبیع  یصقنره و  زا  دنارهطم  رهاط و  هک  یتیب  لها  ینعی 
صوصخ رد  رکبوبا  هب  هرهاط  هقیدص  باتع  ماقم  نیا  رد  دننک و  رایتخا  هچنآ  هب  دنیامن و  رایتخا  دنهاوخ  هک  جـهن  رهب  ناشیا  رد  ار 

.تسا لطاب  ندیبلط  هاوگ  وا  زا  تسا و  فرصتم  هرهاط  هقیدص  هک  رکبابا  هب  ار  ع )  ) ریما ترضح  باتع  كدف و  بصغ 

ٌؤاداه ؤاد  یبْضَغ  َیِه  ْتَضَق َو  یتَح  اُهِبناج ***  َعُْری  َمل  یفَطصُملا  َهعََضب  َو 

همطاف یفطصم  ترـضح  نت  هراپ  ینعی  ینم  ءزج  اهنا  يا  ینم  هعـضب  همطاف  ص )  ) یبنلا لوق  هنم  یـشلا و  نم  هعطقلا  ینعم  هب  عضبلا 
دوب يدرد  ترضح  نآ  درد  دوب و  كانبضغ  هک  یتلاح  رد  انف  راد  نیا  زا  تشذگ  رد  هکنیا  ات  ترـضح  نآ  بناج  دشن  هاعارم  ارهز 

موصعم نآ  دیاش  هک  دور  هرهاط  هقیدص  دزن  هب  هک  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  رکب  یبا  نتـساوخ  رد  ماقم  نیا  رد  اهدرد و  همه  قوف 
نآ ندوب  كانبـضغ  بلطم و  نیا  لییـصفت  همرکم و  نآ  لزنم  هب  وا  ندـمآ  ناـمز  رد  هرذـحم  نآ  باـتع  درذـگ و  رد  وا  ریـصقت  زا 

.ما هدومن  رکذ  تیب  لها  تدومب  هدش  رکذ  ناشیا  رب  دوخ  تایح  نامز  عیمج  رد  هرذحم 

ُءاْضَِعب ِرکِذلا  ِیف  مُهُدُو  اَّمَناَک  ِمُهِضُعَبب ***  یبرُقلا  ِیف  دَُولا  اُولَدیَا  دَق 

هک ناشیا  یتسود  لد  هب  ایوگ  هک  ناشیا  توادع  ینمـشد و  هب  ار  یبرقلا  يوذ  یتسود  نیقفانم  نآ  دندومن  لدـب  هک  قیقحت  هب  ینعی 
یف ماـقم  نیا  رد  هدـش و  توادـع  ضغب و  زا  مسق  نیا  هب  رما  یبرقلا  یف  هدوملا  ـالا  رجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  دـق  هدومرف  نآرق  رد  ادـخ 

.دندومن رما  دندش و  دحتم  تما  داشرا  تهج  هب  ادخ  هار  رد  يوبن  ترضح  هک  یئاهمخز  زا  هلمجلا 

ُمُهُدُو ُهللا  َدنِع  َِهلاسِّرلا  ُرْجَا  مُهُدَج ***  ِهللا  ُلُوسَر  ِتَیب  ُلهَا  مُه 

هک تسا  نیا  یلعا  یلع  دنوادخ  دزن  ادـخ  لوسر  تلاسر  دزم  تسناشیا و  دادـجا  ادـخ  لوسر  هک  دنـشاب  یم  یتیب  لها  ناشیا  ینعی 
رابخا زا  یضعب  انضعب و  هئـسلا  قانج  هنـسحلا  روهـشم  ثیدح  ماقم  نیا  رد  هتدومن و  بجاو  قلخ  رب  ار  رورـس  نآ  تیب  لها  یتسود 

.هدش رکذ  ار  رگید 

ُمُهُدِض ِلْضَفلِاب  ُمَُهلَرَقَا  یتَح   *** مَُهل َنوُِملاعلا  َناد  ُهَُّمئَالا  ُمُه 

يارب زا  تسا  هدومن  رارقا  هکنآ  یتح  ار  ناشیا  نایملاع  عیمج  دـندومن  دایقنا  تعاطا و  هک  نید  ناـیاوشیپ  همئا و  همه  دـنناشیا  ینعی 
یسوم ترضح  تلیضف  هب  نوراه  فارتعا  ماقم  نیا  رد  ناشیا و  نمـشد  ناشیا  تلزنم  ردق و  یتدایز  تبقنم و  تلیـضف و  رد  ناشیا 
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.هیلع هللا  مالس  ربکا  یلع  ترضح  تبقنم  هب  هیواعم  فارتعا  و  ع )  ) رفعج نب 

ُمِهدِقَح َدادزا  ُْهنِم  ًاناَش َو  َدادْزاَف  مُهِردَق ***  ِّطَح  ِیف  مُهَیداعَا  ُتَعَس 

نآ دنچ  ره  ناشیا و  تمظع  ندومن و  تسپ  رد  ناشیا  نانمـشد  دـندومن  یعـس  ینعی  هاقلا  هلزطن و  يا  اطح  هطح  لاقف  لیزنتلا  طخلا 
نیا زا  دیدرگ و  نهربم  رهاظ و  رتشیب  نایملاع  رب  ناشیا  ناشولع  ردـق و  دـندومن  یعـس  رتدایز  ناشیا  هبترم  ردـق و  یتسپ  رد  ناقفانم 
دراو نایعیـش  هب  ناـقفانم  هک  یتناـها  زا  هراـپ  ماـقم  نیا  رد  دـیدرگ و  رتداـیز  ناـمیا  راونا  ناوخ  رد  ناـقفانم  توادـع  هنیک و  تهج 
بش رد  ار  نینمؤملاریما  ترضح  ندومن  نفد  رس  یسوم و  ترضح  فلت  تهج  هب  ار  هلماح  نانز  يولهپ  نوعرف  نتفاکش  دندروآ و 

.ما هدومن  رکذ  دنا  هدومن  ناشیا  نیرئاز  يده و  همئا  زا  یضعب  روبق  هب  نیدناعم  هک  یفافختسا  و 

ُمُهُدَج ِهللا  ُلوسَر  َّنِِاب  مُهنَم  ِهَفَرعَم ***  ٍملِع َو  یلَع  مُهُوَدب  انَو 
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اب ار  ص )  ) ادخ لوسر  تیب  لها  نوعلم  هیما  ینب  دنتـشاذگاو  دنتخادنا و  ینعی  مهروهظ  ءارو  هوذـنبف  یلاعت  هلوق  هنم  حرطلا و  ذـبنلا 
.تسا ناشیا  دجم  ادج  ص )  ) ادخ لوسر  هک  ناراوگرزب  نآ  هب  دوب  ناشیا  يارب  زا  هک  یتفرعم  ملع و  دوجو 

مُهُدُْعب َبُْرقلا  َنَا  مُْهنَع َو  ِدُُعبِلل  ٌبَبَس ***  ُمِهِدَج  ْنِم  ُمَُهبُرق  َّناَک 

قح رد  نامدرم  هک  نایملاع  رورـس  نآ  زا  ناراوگرزب  نآ  يرود  يارب  زا  دـش  ببـس  دوخ  دـج  هب  ناشیا  یکیدزن  برق و  ایوگ  ینعی 
ناشیا يرود  دوخ  دـج  هب  ناشیا  یکیدزن  هک  یتسرد  هب  دـندومن و  اهملظ  نینچ  ناـمدرم  هک  ناـیملاع  رورـس  نآ  زا  ناراوگرزب  نآ 
ندـمآ ماـقم  نیا  رد  دـندرک و  هک  یملظ  هچنآ  دـندرک  دـندومنن و  هظحـالم  ار  برق  تیاـعر  الـصا  هک  اریز  باـنج  نآ  زا  دـیدرگ 

میتی هب  ار  دوخ  ماعط  تیب  لها  قافنا  نتفرگ و  هزور  زور  هس  تیب  لها  دندومن  رذن  و  ع )  ) نینـسح تدایع  هب  ص )  ) لوسر ترـضح 
دش و دنهاوخ  رهاظ  تشهب  رد  هرهاط  هقیدص  ریما و  ترضح  میتی  زا  هک  یعاعش  ثیدح  یتاله و  هروس  لوزن  ریـسا و  نیکـسم و  و 

.رورس نآ  بئاصم  اب  هدش  رکذ  ناشیا  بقانم  زا  هراپ 

ُمُهِدَج َدْجََول  اُوعَنَص  يذَّلا  َقوَف  اُوعَنَص ***  ام  ِضُعِبلاب  اُوُِرمَا  ُمَهَّنَا  َول 

دانسا رسکلاب و  وه  ریمضلا  یلا  فاصملا  دجلا  هیف و  دتهج  اذا  هریـسب  دج  لاقی  داهتجالا  ینعم  هب  رـسکلاب  دجلا  نم  ضام  لعف  دجو 
هدج دج  لاقی  هیف  لوعفملا  یلا  هراهن  ماص  یف  قلطملا و  لوعفملا  یلا  هیف  دانس  الا  نا  الا  هراهن  ماص  لثم  يزاجم  دانسا  دجلا  یلادج 

ینمـشد و هب  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  بناج  زا  دندوب  هدـش  رومام  ناقفانم  نآ  رگا  ینعی  داهتجا  دـهتجا  يا  ادـج  دـجلا  بحاص  دـج  يا 
هب ار  دوخ  دـهج  دـج و  ياهتنم  هچ  رگا  دـندرک  هچنآ  زا  رتالاب  هدایز و  دـندرک  یمن  دـندروآ و  یمن  دـعب  راهطا  تیب  لها  توادـع 
رد دـندومن  یم  دوخ  رکـشل  زا  مالـسا  نیدـهاجم  ياسور  هب  يوبن  ترـضح  هک  ياهـشرافس  نایب  ماـقم  نیا  رد  دـنروآ و  یم  لـمع 

یگدایپ یگنسرگ و  مدع  نایب و  دنیامن و  راتفر  مسق  هچ  ناشیا  ریـسا  نالفط  نادرمریپ و  نانز و  اب  هکنیا  رد  رافک  اب  داهج  صوصخ 
.دوش نآ  هب  عوجر  ما  هدومن  رکذ  زین  ار  رافک 

ُمُهدنَز َملُظلا  يَروَا  ِلُوتَبلا َو  َثِْرا  اُوبَصَتعا **  ِهللا َو  ُلوسَر  َیِصَو  وَعَد 

بـصغ دوخ و  ناکم  زا  ار  ادخ  لوسر  یـصو  دـندومن  عفد  ینعی  میتیلا  عدـی  يذـلا  کلذـف  یلاعت  هلوق  هنم  فعـضب و  عفدـلا  عدـلا 
ناـشیا هنز  شتآ  راـگزور  رد  تسا  هتخورفا  رب  ار  ملظ  شتآ  ینعی  ناـشیا  دـن  زا  ار  ملظ  تخورفا  رب  ار  لوتب  ترـضح  ثرا  دـندرک 

دندومن و نایب  نوراه  يارب  زا  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  هک  يدیدحت  كدف و  بصغ  نایب  ماقم  نیا  رد  دـنناشیا و  یملظ  ره  لصا  سپ 
ترـضح رتخد  بنیز  بانج  ایلع  دیراورم  دـقع  تیاکح  دوخ و  تفالخ  نامز  رد  ار  كدـف  سابع  ینب  ءافلخ  زا  یـضعب  ندومن  در 

ار رگید  رابخا  دایز و  نبا  سلجم  هب  نوتاخ  بنیز  بانج  ایلع  دورو  ننست و  لها  رب  دقرم  هللا  رون  هللا  رون  یـضاق  داریا  ادخ و  لوسر 
.دایز نبا  تواقش  زا  ما  هدومن  رکذ  زین  مه 

ُمُهَدرِو َدورِولا  َسِئبَف  َدوُرُولا  اُوجرَی  َْمل **  ِیبَّنلا َو  ِتَیب  یف  َرانلا  اُومَرضا  َو 

رورـس نآ  رب  ار  تمایق  زور  دورو  دنتـشادن  دیما  و  ص )  ) ادخ لوسر  هناخ  رد  ار  ناودع  ملظ و  شتآ  ناقفانم  نآ  دنتخورفا  رب  ینعی 
.تمایق دورو  زور  رد  نایملاع  رورس  نآ  رب  ناشیا  دورو  تسا  يدورو  دب  سپ 
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ُمُهدْصَق ِماوقَِالل  َّمَت  ِهب  ًارمَا  ُمُهَدَْعب ***  َداقحالا  يِوَِذلا  ُدَّهَم َو  َو 

ار يرما  دوخ  زا  دعب  توادع  هنیک و  نابحاص  يارب  زا  دندرک  دـیهمت  هکلب  دـندومن  دوخ  هچنآ  هب  دـندومنن  تعانق  ناقفانم  نآ  ینعی 
ماقم نیا  رد  دنتشاد و  دصق  ار  هچنآ  نامیا  یب  موق  نآ  يارب  زا  رما  نآ  هطساو  هب  دش  مامت  هک 
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وا ندومن  ببـس  هب  تشاد  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  صوصخ  رد  هک  شورخ  شوج و  زا  ار  رمعا  هللادبع  دینع  دیزی  ندومن  تکاس 
.هدش رکذ  دوب  هتشون  هیواعم  هب  هک  ار  شردپ  همان 

ُمُهَدفر دفُّرلا  َسئبَف  مُهُولَص  اَتْساَف  ُهَتَُما ***  ِلالا  ِدفِرَی  ُِیبَّنلا  یَصوَا 

تیصو ینعی  ناهجولا  زوجی  هیطعلا و  هلصلا و  ینعمب  ردصملا  مسا  رسکلاب  هاطعا و  هناعا و  برض  باب  نم  دفر  ردصم  حتفلاب  دفرلا 
لـصاتسم اـجلم و  نیا  يازا  هب  ار  ناـشیا  سپ  دوخ  راـهطا  تیب  لـها  هب  ناـسحا  هلـص و  تناـعا و  هب  ار  دوخ  تما  ادـخ  لوسر  دومن 

تمـصع و نادناخ  هب  ناشیا  هلـص  تناعا و  دوب  هلـص  تناعا و  دب  سپ  ار  نامیا  تیب  لها  نادناخ  دندنک  رب  نب  خیب و  زا  دـنتخاس و 
.تراهط

مُهَدهَع دِهَعل  َعاضْوَا  اهِدَعب َو  نِم  اُولَعَف ***  يذَّلا  َالَا  مُهَتَفیحَص  َتبَا 

يدهع تخاس  عیاض  هفیحص و  نآ  زا  دعب  دندرک  هچنآ  زا  رگم  يزیچ  ره  زا  ناشیا  هنوعلم  هفیحـص  نومـضم  دومن  عانتما  ابا و  ینعی 
هراشا مالک  نیا  تفرگ و  ناشیا  زا  ربمغیپ  هک  ار  يدـهع  ص )  ) ادـخ لوسر  ادـخ و  هدومرف  فالخ  رب  دنتـسب  رگیدـکی  اب  ناشیا  هک 

دهع مه  هفیحص  نیا  رد  هک  یناقفانم  نآ  نینچمه  ما و  هدرک  رکذ  ار  نآ  لیصفت  هچنانچ  ار  هنوعلم  هفیحص  نیقفانم  نتـشون  رب  تسا 
.دندوب هدش 

مُهَدقَع ُمالسِالا  دَقَع  ام  لَح  َو  مُهَتَناُطب ***  مُهَتَناعَا  اوُدَقاعَت َو 

زار مه  هلحرم  نآ  رد  ار  ناشیا  دندومن  تناعا  وا و  لوسر  ادخ و  تفلاخم  رب  رگیدکی  اب  دنتسب  دقع  هنوعلم  هفیحـص  باحـصا  ینعی 
زا دوب  هتخاس  دـقعنم  ار  نآ  مالـسا  هک  ار  يزیچ  نآ  دـندوب  هتـشون  هفیحـص  نآ  رد  هک  ناشیا  دـقع  دوشگ  ناشیا و  نادـمتعم  نآ و 

.دوب هدشن  جراخ  مانا و  دیس  تعیرش  ماکحا 

مشش دنس 

ٌناطلُس َنِهِیف  مَُهل  اَم  ًاِربانَم  ٌناورَم ***  َُمث  ٍبْرَح  ُهَتَیمَا  ُتََزن 

نآ زا  زین  هک  ناورم  یبن  ناشیا  زا  دعب  دوب و  وا  دنزرف  نایفـسوبا  هک  دوب  هیما  رـسپ  هک  برح  هیما و  ینب  دنتفر  الاب  دنتـسجرب و  ینعی 
هکنیا هیما و  ینب  يافلخ  ددع  ماقم  نیا  رد  یقح و  ناطلس و  اهربنم  نیا  رد  ناشیا  يارب  زا  تسین  هک  ار  یئاهربنم  دندوب  هثیبخ  هلسلس 

.ما هدرک  رکذ  دندوب  هلسلس  هس  هثیبخ  هفیاط  نآ 

ٌنادیَع َّنُهنِم  ِهب  َتُمیُقا  دَق  َو  اِهب ***  ِیِصَولا  َنََعل  َتَنُِعل  َتَنَلْعَا  َو 

رود دندوب  هتفر  الاب  قح  ریغ  هب  هک  یئاهربنم  نآ  رب  ار  ادخ  لوسر  یصو  بس  ناورم  ینب  برح و  لآ  دنتخاس  رهاظ  راکشآ و  ینعی 
ادخ هار  رد  یصو  نآ  هک  یئاهریشمش  ببس  هب  دوب  هدش  اپ  رب  قیقحت  هب  هکنیا  لاح  نانم و  دنوادخ  تمحر  زا  ناشیا  دنوش  هدیدرگ 

هب ایند  راد  رد  ایقشا  نآ  زا  کی  ره  دندوب و  هدومن  نایملاع  رورـس  نآ  بس  هک  یـصاخشا  ماقم  نیا  رد  ربنم و  نآ  ياهبوچ  دوب  هدز 

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 296 

http://www.ghaemiyeh.com


.ما هدرک  رکذ  ار  ربیخ  هعلق  نینمؤملاریما  ندومن  حتف  ثیدح  دندیدرگ و  التبم  یتبوقع  الب و 

ٌناوشن ُءاّنَغ َو  ِیحَولا  يِذ  دَعب  نِم  ُهَتَحاس ***  َّلَح  دَق  ِذا  ِنیدلا  َهَعیضا  َو 

نید و ندـش  كـاله  زا  دـیئامن  بجعت  موق  يا  هکنیا  اـی  نیلـسرملا  دیـس  تعیرـش  هقیرط  نیئآ و  نید و  ندـش  كـاله  رب  ياو  ینی 
تلحر زا  دـعب  نید  نآ  ياضف  تحاـس و  رد  تسا  هتفرگ  ياـج  قیقحت  هب  هک  اریز  هدـیدرگ  عیاـض  هنوگچ  نید  هک  دـینک  هدـهاشم 
یـسوم لاوحا  زا  هراپ  ماقم  نیا  رد  دننیـشن و  رورـس  نآ  تعیرـش  دنـسم  رب  هک  دندوبن  قیال  هک  یناتـسم  ناگدـنناوخ و  نییبنلا  متاخ 

اب بارـش  سلجم  هب  ار  ع )  ) یقنلا یلع  ماما  ترـضح  یند  نآ  ندروآ  یقـش و  یبصان  لکوتم  و  ع )  ) یقت دـمحم  ماـما  دـنزرف  عقربم 
.ما هدومن  رکذ  ار  مانا  دیس  تیب  لها  لاوحا  ماع و  ءالم  دیزی د ر  رمخ  برش  تیاکح 

ناطیَش ٌودُِرق  َلب  ِساّنلا  َنِم  ٌسجِر  ٍسنَدوُذ ***  َرُهُطلا  ُهالَع  دَق  امالَع  ْدَق  مَک 

ار يربنم  دندوب  سجن  دنتشاد  تفص  نیا  هک  ینیکرچ  تفاثک و  نابحاص  دنتفر  الاب  هک  ار  یئاهربنم  زا  رایسب  هچ  ینعی 
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دندوب و نومیم  هکلب  دنـشاب  نامدرم  زا  نانآ  هک  اشاح  متفگ  طلغ  ین  دشاب  ربمغیپ  هک  ار  رهطم  رهالط و  ار  ربنم  نآ  دوب  هتفر  الاب  هک 
.ما هدومن  رکذ  ار  ماقم  نا  لیصفت  ماش و  رد  ار  داجس  دیس  ترضح  هبطخ  ماقم  نیا  رد  ناطیش و 

اُون اددَق  َبازحَالا  اُوبَّرَخ  اِهلَعب  نِم  مِهِفیَسب ***   ِ ْنِم ٍبرَح  ُلا  َتبَراح  َو 

مهارف هکنآ  زا  دـعب  ناسک  نآ  ریـشمش  هب  برح  لا  دـندش  راد  نید  دـندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  برح  لا  دـندرک  هبراحم  ینعی 
هک دـشاب  یم  بازحا  هعقاو  هب  هراـشا  رعـش  نیا  بناوج و  فارطا و  زا  ار  بارعا  فـیاوط  دـندومن  عـمج  ار و  دوـخ  رکـشل  دـندروآ 

لیصفت هچنانچ  دوب  رکشل  نآ  رد  دودبع  نب  ورمع  تفر و  هنیدم  رس  رب  دندومن و  عمج  ار  دوخ  رکشل  بناوج  فارطا و  زا  نایفسوبا 
.ما هدومن  رکذ  مامت  هب  ار  هعقاو  نیا 

نائمَظ َوُه  ٍنیسِحب َو  تَعَْجعَج  َو  ٍضَُضف ***  نَع  ِحلُص  انًانَسَح  َتاَجلا  َو 

زا ای  تقیرط  رد  جاجوعا  يور  زا  ای  بضغ  دانع و  يور  زا  حلـص  رب  ار  نسح  ماما  ترـضح  برح  لا  دـنتخاس  رطـضم  اجلم و  ینعی 
بآ و زا  یلاخ  ناکم  رد  ار  ترضح  نآ  دنتشاد  هاگن  و  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  رب  دنتفرگ  گنت  ترـضح و  نآ  رب  تقـشم  يور 

رورـس نآ  هب  هک  يرکم  ردـغ و  و  ع )  ) نسح ماما  لاوحا  زا  هراپ  ماقم  نیا  رد  دوب و  هنـشت  ترـضح  نآ  هکنآ  لاح  هایگ و  كاـخ و 
.ما هدرک  رکذ  ار  رورس  نآ  تداهش  هیواعم و  اب  رورس  نآ  حلص  تیفیک  دندومن و 

ِنافوَک ُْهتَناخ  دَق  َقارِعلا َو  َمَا  ْنَم ***  ِزاجِحلِاب  نِم  ُيدِّرلا  ِمَهِسب  َتَمَر 

دنشاب و نینمؤملاریما  ای  ع )  ) نسح ماما  ترـضح  هک  دوب  زاجح  رد  هک  یـسک  رب  ار  دوخ  هدننک  كاله  ریت  برح  لا  دنتخادنا  ینعی 
دشاب ع )  ) نیسح ماما  دارم  هک  هفوک  لها  سک  نآ  هب  دندرک  رذع  تنایخ و  قیقحت  هب  هکنآ  لاح  ار و  قارع  درک  دصق  هک  یسک  رب 

رد دندومن و  رورس  نا  هب  تنایخ  هفوک  لها  هک  تسا  ع )  ) نینمؤملاریما زا  ترابع  لوصوم  نم  دشاب و  هتناخ  نم  هک  دراد  لامتحا  و 
.هدش رکذ  لیضفت  هب  رهش  نآ  ادتبا  تیفیک  هفوک و  ياب  ماقم  نیا 

ٌناباَهل ٍخایشَاب  ٍرَدب  َراتوَا  ٍهََرت ***  یلَع  َتناد  ذا  ُِبلاُطت  تَماق 

راـظتنا دوب و  توادـع  قاـفن و  تهج  زا  ار  هرهطم  تعیرـش  رم  هیما  ینب  داـیقنا  نوچ  هوادـعلا  وا  دـعابتلا  ینعمب  هعـس  نزو  یلع  هرتلا 
رد ردب  زور  دوب و  هدش  هتخیر  هک  ار  یئاهنوخ  دندرک  یم  هبلاطم  هک  هیما  ینب  برح و  لآ  دنتساوخ  اپ  رب  اذهل  دندایشک  یم  تصرف 

ردـب نیدـهاجم  زا  دنلـضفا  البرک  نیدـهاجم  هکنیا  هعقاو و  نآ  لیـصفت  ردـب و  هعقاو  تیفیک  ناشیا و  ناـگرزب  خـیاشم و  صوصخ 
زا توادـع  نیا  لوا  ینعی  دـندوب  ناینب  لـصا و  توادـع  هنیک و  نیا  يارب  زا  هک  یخیاـشم  نآ  هدـش  رکذ  لیـضفت  هب  هدـیدع  هوجوب 

.دندروآ اج  هب  نید  اب  هک  دیسر  ناشیا  دورو  اب  دعب  دندومن و  ربمغیپ  اب  هک  دوب  خیاشم 

ٌناثْوَا ِهللا  ِهْجَو  َنوُد  َُهل  َْتناَک  ٍنثَو ***  نِم  ِهِیف  مَک  ُتَوَه  ِبلَقلِاب  َو 

تیذا و تهج  هب  ناتـسرپ  تب  ینعی  ناثوا  عامتجا  زا  ناکم  نآ  رددوب  رایـسب  هچ  هثیبخ  هیوما  زا  هقرف  ردـب  هاچ  هب  هدـش  طـقاس  ینعی 
هک دنتـشاد  هلـضم  هلطاب  يارآ  ینعی  دوب  رگید  ناث  هللا و  هجو  يوس  ناشیا  دزن  هک  دـندوب  یناتـسرپ  تب  نامزلا و  رخا  ربمغیپ  تناـها 
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اب يوبن  ترـضح  ملکت  ردـب و  هاج  تیفیک  ماقم  نیا  رد  دـندومن و  یم  دوخ  هیناسفن  ياهـشهاوخ  هلطاب و  يارآ  نآ  تعباـتم  ناـشیا 
.تسا روکذم  دندوب  هدنکفا  هاچ  رد  هک  نیکرشم  یلتق 

ٌناوَخ ٌراّتَخ َو  ِهَْلثَن  ُءاْنبَا  الَت ***  َُمث  ِءاقْرَزلا  ِیَنب  اهالَت  دَق  َو 

سابعلا اهنم  دـلوتف  بلطملا  دـبعلا  اـهتبه  هللادـبع و  بلاـطیبا و  مـال  هما  مسا  تناـک  ثورلا و  ینعمب  هلعفک  هلثنلا  ناورم و  ما  ءاـقرزلا 
بقع هب  ءاقرزلا و  رون  هب  ار  برح  لا  دـندومن  تعباتم  دـندمآ و  رد  بقع  زا  هک  قیقحت  هب  ینعی  اهتراقح  اهتئاندـل و  کلذـب  تیمس 
ماقم نیا  رد  ناگدنیامن و  تنایخ  ناگدننک و  هعدخ  دنناشیا  هک  دنشاب  سابعلا  ینب  هک  هلثن  نادنزرف  ءانبا و  ار  ءاقرزلا  ونب  دندمآ  رد 

ناشیا تلود  نامز  سابع و  ینب  يافلخ  ددع 
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ملظ هب  هک  ياهراز  ماما  دـندومن و  يدـه  همئا  زا  کـی  ره  هب  ایقـشا  نآ  هک  يرکم  ردـغ و  هلثن و  لاوحا  تسناـشیا و  هدـج  هکنیا  و 
.ما هدرک  رکذ  دندش  دیهش  ناشیا 

ٌناوخ ُُبللا  َفاد  ِفوُّیُسلا َو  ِّدَح  ایَش ***  ِیبَّنلا  ِتِنب  ِیبَّنلا  اوَفهَرَاَف 

يارب زا  دنتخاس  دنت  ار و  اهریشمش  فرط  دندومن  كزان  قیقد و  سپ  ینعی  رسخملا  اوه  بللا  هلیلا و  ینعم  هب  فاد  هفرط و  دح  ابشلا 
حـبذ و رحن و  ماقم  نیا  رد  ناراک و  تنایخ  ار  يوبن  ترـضح  دالوا  رحن  لـحم  دـندومن  هدولآ  نوخ  ار و  اـهنآ  ربمغیپ  رتخد  نارـسپ 

.تسا هدش  رکذ  رورس  نآ  نداتفا  كاخ  يور  رب  یهام  لثم  هکنیا 

ٌنامیا ٌرفُک َو  مِِهلثِم  نِم  ِنایِس  ٌلِحَتنم ***  ُنیذِلل  مُْهلُک  اذه َو 

نامیا ناشیا  لثم  زا  تسا  يواسم  ار و  نید  دنا  هتسب  دوخ  رب  ناشیا  لک  ناشیا و  زا  دش  رداص  هکیکر  لاعفا  هعیش و  لامعا  نیا  ینعی 
تسیواسم یلوا  قیرط  هب  رفک  نامیا و  ناشدوخ  زا  هکنیا  رب  تسا  هراشا  رفک  نامیا و  ناش  دوخ  زا  هکنیا  رب  تسا  هراشا  دایز  رفک  و 
.ما هدرک  رکذ  يزینک  هب  ار  همطاف  یماش  صخش  ندومن  شهاوخ  وا و  رب  ننست  لها  ياملع  نعط  دیزی و  رفک  ماقم  نیا  رد  و 

ُرُمُعلا ُیَضُقنَی  وَا  ُُهنزُح  یِضَقنَی  ال  ُرَبَخ ***  مِهئانبَا  نِم  َعِماسَملا  َّدَس 

رمعلا یضقنی  نا  یلا  ازجلا  نزح  یضقنی  یلا ال  ینعمب  انهوا  و 

متفه دنب 

ارُوَدَغ ٍرشْعَم  نِم  ُيرَح  ِءالبرَک  ِیف  اَم ***  ِفوُّفُطلا َو  ِموَی  ِیف  ِلالِاب  َّلَح  ام 

هکنیا اـت  زج  نآ  رب  هودـنا  نزح و  دوشن  یـضقنم  هک  ادـخ  لوـسر  نارتـخد  نارـسپ و  ياـهربخ  زا  يربـخ  ار  اهـشوگ  درک  رک  ینعی 
تسا يربخ  ار  اهشوگ  هدرک  هک  يربخ  نآ  تسا و  مدرم  رمع  کیرش  ربخ  نآ  رب  تبیصم  ینعی  اهرمع  ددرگ  مامت  دوش و  یـضقنم 

رد دـش  عقاو  هک  تسا  يربخ  فوفط و  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  اروشاع  هعقاو  زور  رد  راتخم  لوسر  راهطا  لآ  رب  دـش  عقاو  هک 
نآ اب  روبع  هک  یناربمغیپ  البرک و  تلیضف  ماقم  نیا  رد  ار و  ادخ  لوسر  دنزرف  دندومن  هعدخ  دندومن و  ددغ  هک  یتعامج  زا  البرک 

.ما هدومن  رکذ  ار  رورس  نآ  مرح  دیدحت  البرک و  ضرا  هجرد  جنپ  دروآ و  ور  هیلب  کی  ره  هب  دندومن و  سدقم  نیمز 

ُرِدتبَت ُرصَّنلِاب  ًافُحُصا  وُریَص  َو  ًیِضَر ***  مُْهنِم َو  ًاعوَط  ُطبِسلا  اوُعَیاب  دَق 

دوخ و ياـضر  شهاوخ و  عوط و  يور  زا  ار  نیـسح  ماـما  ترـضح  ادـخ  لوـسر  طبـس  هیما  ینب  دـندرک  تعیب  هک  قـیقحت  هب  ینعی 
ای ار  ترـضح  نآ  اهنآ  ندرک  يراـی  هب  تاجتـشون  نآ  رد  دـندرک  یم  لـیجعت  هک  دـنچ  ياهتـشون  ترـضح  نآ  يوس  هب  دنداتـسرف 
هک تاجتـشون  نآ  نآ  نداتـسرف  رد  دـندرک  یم  لیجعت  هب  ار و  وت  منک  یم  يرای  هک  یتاجتـشون  ترـضح  نآ  بناـج  هب  دنداتـسرف 

: دیامرف یم  مولعلا  رحب  موحرم  هک  تسا  هدوب  نیا  اه  هتشون  نآ  نومضم 
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ٌرِصَتنُم ُلُکلا  ٌرِصان َو  انُّلُک  َو  ٌُعبت ***  هَعیش  ًاعیمَج  انِاَف  ِلبقَا 

ُرَمَثلا ُراهزَالا َو  اَِهتَرُصنب  َتَهَذ  دَق ***  ُتانَجلا َو  َرَضِخا  دَق  ُلِجَع  ِلبقَا َو 

هنجلا و حـتفب  هنجل  عمج  میجلا  رـسکب  تانجلا  هرورـضل  اذـه  ففخ  نکل  عباتلا  ینعم  هب  اهحتف  عم  ءابلا  دـیدشت  ءاـتلا و  مضب  عبتلا  و 
میاوت و ناعبات  نایعیش و  اهام  عیمج  هک  اریز  ام  هب  روایب  ور  ینعی  نسحلا  رظنملا  اذ  ءیـشلا  نوکوهزلا  ناتـسبلا و  وه  نونلا و  دیدشت 
اهغاب و تسا  هدیدرگ  زبس  قیقحت  هب  هک  ندمآ  رد  امرف  لیجعت  ناماس و  نیا  هب  روایب  ور  میتسه  وت  رای  هدننک و  لوبق  هدـننک و  يرای 

لـضفا نامز  نیا  ینعی  اهغاب  نیطاسب و  ترـصن  ببـس  هب  اهغاب  ياـهرمث  اـه و  هفوکـش  تسا  هدـش  وکین  هتفاـی و  قنور  هک  قیقحت  هب 
نیطاسب اهغاب و  هک  تسا  هفوک  لوصف 
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نآ نوخ  نتخاس  گنرلگ  رورـس و  نآ  ندـب  تاحارج  ماقم  نیا  رد  هتخاس و  رطعم  ار  ناج  غامد و  نیحایر  هفوکـش و  مرخ و  زبس و 
.ما هدرک  رکذ  ار  اونین  نابایب  نآ  تاحارج 

ُرِعَتسَت ُنازیلا  اذَا  ِنانَجلا  َدلُخ  ِهتَعاِطب ***  اوُجَْرن  يَذلا  ُمامالا  َتنَا 

منهج شتآ  هک  یماگنه  ار  تشهب  غاب  یـشاب  وت  هک  ار  ماما  نآ  ام  ندرک  تعاطا  هب  میراد  دیما  هک  ماما  نآ  یئوت  هک  دنتـشون  ینعی 
.دشک هنابز  دیآ  ناجیه 

ٌرِصحنُم ُرمَالا  َْکیفَف  ًافالتِخا  ْشَِخت  ْتِاَف َو ال ***  َکُیف  ِالا  ِساّنلا  ِیف  ياَر  ال 

.وت رد  تسا  رصحنم  رما  هک  اریز  ار  مدرم  فالتخا  سرتم  ام و  يوس  هب  ایب  سپ  وت  تعباتم  رد  رگم  مدرم  رد  تسین  یئار  ینعی 

اُورَفَخ دَق  ثُکِنلِاب  مِِهتِعیَِبل  ًاموَق  یتَاَف ***  مِِهتاَی  َْمل  اِذا  ُهوُمَثَا  َو 

راکهانگ ینعی و  روضحلا  نم  اورـضح  نوکی  نا  لمتحی  دـهعلا و  مامذـلا و  ءاقلا  همومـضملا  وا  هحوتفملا  همثجعلا  ءاـخلاب  هرفخلا  و 
دندوب هدش  ایهم  هک  ار  یموق  ترـضح  نآ  دمآ  سپ  ار  ناشیا  ترـضح  نآ  دیاین  هک  هاگ  ره  ار  موصعم  ماما  نآ  هفوک  لها  دندرمش 

تیب لها  هب  رورس  نآ  رونا  رس  ندومن  رظن  دایز و  نبا  صسلجم  تیاکح  ماقم  نیا  رد  دهع و  نتـسکش  هب  دوخ  تعیب  ضقن  يارب  زا 
مشچ زا  یکشا  هرطق  ندش  يراج  دندومن و  دهع  ضقن  هک  ناشیا  يوس  هب  رورـس  نآ  ندمآ  رد  دندوب  هتـشون  همان  هک  یـصاخشا  و 

.تسا روکذم  هنیفس  رد  نادجو  ار و  تیب  لها  ندید  رد  رورس  نآ 

ٌرشَْتنُم ِرهَّدلا  ِمیدَق  نِم  ُمُهیاَر  َو  مَُهل ***  َلاِعفال  نِکل  َنُولُوقَی  ًاموَق 

ناشیا يار  دوب  یلعف و  ناشیا  يارب  زا  اه  هتفگ  نآ  قبط  رب  دوبن  نکل  نابز  هب  ار  یئاـهزیچ  دـنتفگ  یم  ترـضح  نآ  هب  موق  نآ  ینعی 
ترضح نآ  ياهتیاکش  دندومن و  یم  راتفر  ع )  ) نینمؤملاریما رورس  نآ  رادقم  یلاع  ردپ  اب  هچنانچ  قرفتم  هدنکارپ و  میدق  نامز  زا 
روکذم هغالبلا  جهن  ياه  هبطخ  زا  کی  ره  رد  یئافو  یب  هعدخ و  رکم و  هب  ار  هفوک  لها  ترـضح  نآ  نداد  تبـسن  هفوک و  لها  زا 

.تسا

اوُرِخُد يدِعِلل  ٍفُویُسب  مَُهل  ًالتَق  ُمَُهلذَخ ***  ًالذَخ َو  مُهَرْصَن  َداعَف 

دیدرگ لدب  ار  ناشیا  ترضح  نآ  دمآ  نوچ  سپ  میئوت  ناروای  هعیـش و  ام  هک  دنتفگ  دوخ و  دزن  هب  ار  ترـضح  نآ  دندناوخ  ینعی 
ار وا  باحصا  رورس و  نآ  دنتـشک  دندومن  یم  افتکا  نیمه  هب  یکـشاک  نآ  ندومن  يرای  كربت  ار  ترـضح  نآ  ناشیا  ندرک  يرای 

.رادقمیلاع رورس  نآ  نانمشد  يارب  زا  ار  اهریشمش  نآ  دندوب  هدرک  هریخذ  هک  یئاهریشمش  هب 

اوُرَسَا َُهل  ٍتاْمیرَک  َُهل َو  ًادلَو  اوَحبَذ ***  مَک  ِهللا  ِلوسَر  ْنِم  مُهَلیَو  ای 

رایسب هچ  ار و  ترضح  نآ  نادنزرف  دالوا و  زا  دنتشک  دندرک و  دیهش  رایسب  هچ  ص )  ) ادخ لوسر  بناج  زا  ناشیا  رب  ياو  يا  ینعی 
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رد دندوب  هواجک  لهچ  تیب  لها  ناریـسا  هک  ساسج  ملـسم  ثیدح  ماقم  نیا  رد  دندرک و  ریـسا  هک  ار  ترـضح  نآ  همیرک  نارتخد 
.ما هدرک  رکذ  هاجنلا  هنیفس  باتک 

اُورَظَن مُهَّنَا  َول  اُوَنَص  ام  ُهانیَع  َتَرظَن ***  َْول  ِهللا  لوُسَِرب  مُهنظ  ام 

هب نایفـسوبا  لا  دنا  هدرک  هک  ار  يزیچ  نآ  دوخ  مشچ  ودب  دنیبب  دیامرف و  رظن  رگا  ادـخ  لوسر  هب  ناشیا  نامگ  تسا  زیچ  هچ  ینعی 
.ناشیا هب  دننک  یم  هچنآ  دنا و  هدرک  هچنآ  رد  دندرک  یم  لمات  شاک  نایملاع  لوسر  نادنزرف 

متشه دنب 

اوُرَعَش ُمُهَّنَا  َول  مِِهنامِیا  ِدَعب  نِم  اوُرَفَک ***  ُمُه  وَا  ًامِدق  ُمَوْقلا  َنَمَا  ام 

دعب دندش  رفاک  دندروآ  نامیا  رگا  هکنآ  ای  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  اب  دندرک  هبراحم  هک  یموق  میدق  نامز  زا  دندرواین  نامیا  ینعی 
.دندومن هک  یئاهملظ  زا  یضعب  دندرک  هچ  هک  دنمهفب  دنشاب و  هتشاد  روعش  رگا  دوخ  ندروآ  نامیا  زا 

اوُرَدَُتبا ِِهبرَح  یف  مُهَثاعَا  َْولَو  هَتَرتِع ***  ِبرَح  ِیف  یفَطصُْملا  اُوبراَح  دَق 
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دومن یم  يرای  بلط  رگا  ترضح و  نآ  ترتع  ندرک  برح  رد  ار  یفطـصم  ترـضح  برح  لا  دندرک  هبراحم  هک  قیقحت  هب  ینعی 
زا دنلوسر  ترتع  هک  ترضح  نآ  دالوا  باحـصا و  ءادهـشلا و  دیـس  بانج  درک  یم  يرای  بلط  یفطـصم و  ترـضح  ایقـشا  نآ  زا 
نآ ندرک  يرای  تناما و  يازا  رد  ترـضح  نآ  اب  برح  رد  رگیدکی  رب  دـنتفرگ  یم  یـشیپ  دـندرک و  یم  لیجعت  نارفاک  نآ  ناشیا 

.ترضح

ُرَذَی اَهل  یعاسلا  ِِهتیَنُِمل  الَو  ٌِکلَم ***  ِهناطلُس  نَع  ُلُزَنی  َناَک  ام 

یهاشداپ تنطلـس و  زا  ار  دوخ  دروآ  دورف  دزاس و  لزان  هک  دوبن  ینعی  كربت  ینعمب  عدیک  رذی  ینتمملا و  رمالا  وه  هفرغک و  هینملا 
تسا نآ  بلطم  هصالخ  دیآ و  لمع  هب  هک  وزرآ  نآ  ماجنا  رد  دندوب  هدننک  یعـس  هک  ار  یئاهوزرآ  دندومن  یمن  كرت  دراد و  هک 

یمن رورس  نآ  هب  تسایر  تنطلـس و  روما  ضیوفت  ار  دوخ  هیرذ  دومن  یم  یـسر  دایرف  دوب و  یم  رـضاح  يوبن  ترـضح  هاگره  هک 
نآ لوصح  رد  یعـس  دوب و  نآ  رد  ناشیا  يور  زا  هک  یئاهزیچ  نآ  هب  ندیـسر  تهج  هب  دندرک  یمن  لاتق  لادج و  كرت  دندومن و 

دروآ دورف  دزاس و  لزان  هک  دوبن  دندرک  هچنآ  هیما  ینب  دـندرک  هکنیا  دوجو  اب  هک  دـشاب  نیا  ینعم  هک  دراد  لامتحا  دـندومن و  یم 
هک ترـضح  نآ  دوبن  دماین و  دورف  دوخ  تنطلـس  زا  دادن و  يدـحا  تعیب  هب  تسد  ینعی  یناطلـس  دوخ  تنطلـس  زا  ار  ترـضح  نآ 

.تسناثما تعافش  تداهش و  هک  وزرا  نآ  رد  دوب  یعاس  هک  ار  دوخ  يوزرآ  ارم و  دراذگاو 

ُرَمُزلا ُجاوفَالا َو  ُهَلتَق  یلَع  َتَرَک  ُدَق ***  ُنیَسُحلا َو  ینلَا  الَف  ُتیسَن  امُهَم 

هکنآ لاـح  ار و  نیـسح  ماـما  میاـمن  یمن  شومارف  سپ  ار  يزیچ  منک  شومارف  هک  تقو  ره  ینعی  هفرغک  هرمزلا  عـمج  فرغک  رمزلا 
رثا تواقش  جاوفا  رکشل و  لیصفت  رامشیب و  يداعا  رارـشا و  تعامج  جاوفا و  ترـضح و  نآ  لتق  رب  يرخا  دعب  هرمز  دندرک  عوجر 
دنا هدومن  رکذ  رصاعم  زا  یضعب  هچنانچ  تسا  فیعض  هدیشک  لوط  تعاس  ود  داتفه و  اروشاع  زور  هکنیا  هب  لوق  ماقم و  نیا  رد  ار 

.تسا روکذم  هفیقس  رد 

ُنلا ُرُذّ ُتایال َو  ِتَنْغَا  امَف  ایا  الَتَو ***  ًارِذنُم  ًابنیطَح  مِهِیف  َماَق  مَک 

دنوادخ دومن  یم  دیجمت  دـیمحت و  دـناوخ و  یم  هبطخ  هک  یتلاح  رد  ناشیا  نایم  رد  ءادهـشلا  دیـس  بانج  داتـسیا  رایـسب  هچ  ینعی 
تایآ ترـضح  نآ  دناوخ  رایـسب  هچ  يدنوادخ و  لاکن  يورخا و  ياهباذع  زا  ار  ناشیا  دیناسرت  یم  دومرف و  یم  ادـن  ار و  نایملاع 

هک یتارذـنا  تایا و  نآ  هعیـش  لامعا  نآ  زا  ار  ناشیا  تشادـن  زاب  اـیآ  ار  ناـشیا  دیـشخبن  یعفن  هدـئاف و  نکیلو  ناـشیا  رب  ار  ینآرق 
: دیامرف یم  مولعلا  رحب  هک  دوب  نیا  هلمج  زا  دومرف  ار  ناشیا  ترضح  نآ  هک  دومرف 

ُرَبَخلا مُُکبَذِکَت  مَلَف  َِّیف  لاَق  ام  اوَلَس ***  ُدَمْحَا َو  يدَجَف  ینُوبسنا  َلاق 

ارهز و همطاف  نم  ردام  رارک و  ردیح  نم  ردـپ  راتخم و  دـمحا  نم  دـج  هک  ارم  بسن  دـینک  نایب  هک  دومرف  هبطخ  يادا  زا  سپ  ینعی 
زا زگره  ار  امـش  تسا  هدیـسرن  غورد  هب  سپ  نم  قح  رد  ترـضح  نآ  هدومرف  هچنآ  دـینک  لاوس  تسا و  يربک  هجیدـخ  نم  هدـج 

.ما هتفگ  امش  هب  نم  هک  يربخ 
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ُُدبُزلا ُمالقَالا َو  ُتَطُخ  امَْنیَا  َو  ُمُکرِصَن ***  َنیَا  يرُصَِنل  ینُوُمتوَعَد 

يرای دش  اجک  سپ  ارم  دینک  يرای  هک  ارم  اهامـش  دـیدناوخ  ترـضح  نآ  دومرف  ینعی  باتکلا  وه  رـسکلاب و  ربزلا  عمج  قنعک  ربزلا 
هب ندرک  لمع  دـش  اجک  هب  ینعی  امـش  ياهفیحـص  دـش  اـجک  هب  ار و  نآ  تشون  امـش  ياـهملق  هچنآ  زا  دـش  اـجک  هب  امـش و  ندرک 

یحایر و رح  ندومن  تناعا  نداد و  باوج  ار و  رکشل  ياسؤر  رورس  نآ  ندومن  ادن  سماقم  نیا  رد  دیدوب و  هتـشون  هچنآ  ياضتقم 
.تسا روکذم  وا  لاوحا  لیصفت 

ُرَمُغلا ُداغَوَالا َو  ُهَلَهانَت  تَحضَا  ْدَق ***  ِحاُملا َو  ِءاملا  َنِم  انوُُمتالَخ 

ناگدنب رب  هدومرف  حابم  یلاعت  قح  هک  یبآ  زا  ار  تیب  لها  ام  دیا  هدرک  عنم  دیتشاذگ و  او  موق  يا  هک  دومرف  یم  ترضح  نآ  ینعی 
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یطخ ءاحباب  ومن  الح  هک  داراد  لامتحا  ناشن و  مان و  یب  مدرم  نابـسا و  ای  ناهلبا  اهقمحا و  بآ  نآ  زا  دـنماشایم  هکنآ  لاح  دوخ و 
ملکت تارف و  تلیـضف  تفه  ماقم  نیا  رد  ما و  هدرک  رکذ  ار  بلطم  نیا  قیقحت  هاجنلا  هنیفـس  رد  هچناـنچ  دـشاب  اـنومتالج  اـی  دـشاب 
هنیفس رد  زور  نآ  رد  رورس  نآ  ندروخن  بآ  تلع  تارف و  هعیرـش  هب  ناشطع  رورـس  نآ  ندمآ  نینمؤملاریما و  اب  تارف  نآ  ندومن 

.ما هدرک  رکذ  هاجنلا 

ٌرَطَخ اَهلام  ریمَن  نِم  ٍهَیرَِشب  ٍءَامَط ***  نِم  َلالا  ُثیُغی  ِثیغُم  نِم  لَه 

زا یتبرـش  هب  یگنـشت  زا  ار  راتخم  لوسر  لا  دبایرد  هک  تسه  هدنبای  رد  ای  ینعی  ردـقلا  کیرحتلاب  رطخلا  درابلا  یفاصلا  ءاملا  ریمنلا 
.نامدرم داحا  زا  يدحا  دزن  رد  یتلزنم  ردق و  بآ  هبرش  نآ  يارب  زا  تسین  هکنیا  اب  اراوگ  بآ 

ٌرَطضُم ِلِفطِلل  ام  ُعاضِّرلا َو  َّفَج  ْدَق ***  َعیًیضرلا َو  ِلفطلا  ُمَحرَی  ٍمحار  لَه 

لفط و نآ  ردام  ناتـسپ  زا  ریـش  هدـش  کشخ  قیقحت  هب  هکنآ  لاح  ار و  يریغـص  لفط  دـنک  محر  هک  تسه  هدـننک  محر  اـیآ  ینعی 
لفط نآ  تداهـش  رد  ماما  لاـعفا  تاـکن  رغـصا و  یلع  تداهـش  تیاـکح  ماـقم  نیا  رد  یمارآ و  يربص و  لـفط  نآ  يارب  زا  تسین 

.هدش روکذم  عیضر 

اوُرَصَن ام  اُُوماح َو  امَف  َیَبَّنلا  یَعرَی  ٍبَسَح ***  یخَا  وَا  ٍماحَم  ٍریصَن  نِم  لَه 

هک تسه  یمیرک  ردارب  ای  هدنیامن  تیامح  ای  تسه و  هدـننک  يرای  ایآ  هک  ترـضح  نآ  دومرف  ینعی  هعنامملا  هعفادـملا و  تاماحلا 
يرای ماقم  نیا  رد  نیلـسرملا و  دیـس  دـنزرف  نیب  تعامج  نآ  دـندرکن  يرای  دـندرکن و  تیامح  سپ  ار  ادـخ  لوسر  دـنک  تاـعارم 

.هدش رکذ  هنیفس  رد  وا  رهوش  ار  وا  نتشک  رورس و  نآ  تیب  لها  لباو  نب  رکب  هفیاط  زا  ینز  ندومن 

ُرِظفَنَی َّنُهانُدَال  نَاک  ٍمنَصَا  ٍرَجَح ***  نِم  َْبلَقلا  َّنَا  َول  ایاَّزَرلا  َکِلت 

رتمک و يارب  زا  هتبلا  تسا  رت  تخـس  گنـس  زا  ناسنا  لد  رگا  هک  تسا  یبیاصم  دـمآ  دراو  ترـضح  نآ  رب  هک  یبیاـصم  نیا  ینعی 
قیالخ هجرد  ره  زا  دراد و  هجرد  هدزاود  رورـس  نآ  يراد  تبیـصم  هکنیا  نایب  ماقم  نیا  رد  دفاکـش و  یم  بیاـصم  نآ  زا  رت  تشپ 

.هدش رکذ  دنوش  یم  نانج  لوخد  شزرمآ و  بجوم  نارفغ و  باوث و  قحتسم  ار  رایسب 

مهن دنب 

ُهُعَیارَش ُتَراغ  مُهِدتُعَق  نِم  ُعُرَشلا  َو  ُهَُعبارَم ***  تَوقَا  مِهدبَعَت  نِم  ُنیّدلا 

اهناخ و دـنام  یلاـخ  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  زا  دـعب  نید  ینعی  لزنملا  عبرلا  هیف و  یـشالا  رفق  ضرـالا  نوک  ینعم  هب  راـعقالا  ءاوقـالا 
عیارش ياهبا  زا  نامدرم  هک  یمـسق  هب  تسا  ياههار  هقیرط و  دش  بایان  ناشیا  نادقف  زا  عرـش  نید و  نینکاس  لها و  زا  نا  ياهلزنم 

.دنشاب یم  مورحم 
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ُهُعِداص َحاراَمل  ِقِّحلِاب  یغَبلا  َو  اُوَلَحَرذُم ***  ِمالسالاب  رفُکلا  یَقَتِشا  دَق 

تلود زا  رفک  تفای  افـش  هک  قیقحت  هب  ینعی  هللا  لوسر  اـنه  عداـصلا  وم  رهظا  يا  رمؤت  اـمب  عدـصاف  یلاـعت  هلوق  راـهظالا و  قدـصلا 
تفای افـش  نیلـسرملا و  ریخ  ترتع  نید و  همئا  دـندرک  تلحر  هک  یماگنه  نآ  مالـسا  اریز  رفک  دـمآ  بلاغ  تهج  نیا  زا  مالـسا و 
یقاـب راد  هب  ناـهح و  نیا  تاـمحز  زا  دوـمرف  تحار  هک  یناـمز  قـح  رب  یهارمگ  درک  هبلغ  ببـس  نیا  هب  هقح و  تلود  زا  یهارمگ 

.دشاب ربمغیپ  ترضح  هک  قح  هدنزاس  رهاظ  ای  قح  هدنفاکش  تفاتش 

ُهُِعیداَو ُظَفُحت  مَلَف  اهوُعَیَضَف  ُمِهِظفِِحب ***  یصوَا  یفَطصُملا  ُعیادَو 

تیـصو دنتخاس  عیاض  سپ  ناشیا  ندرک  ظفح  هب  ار  دوخ  تما  تسا  هدومرف  تیـصو  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  ياهناما  دـنناشیا  ینعی 
.ترضح نآ  تناما  دشن  هدرک  ظفح  ار و  دوخ  ربمغیپ 

ُهُِعیانَص تَقالام  َدَش  ُِعیانَص  مَُهل ***  ُمانَالا  ًءَدب َو  ُهللا  ُعیانَص 

ترابع هب  ار و  ناشیا  رم  دـنقولخم  مدرم  هکنیا  هن  ناـشیا  رطاـخ  هب  ناـشیا و  زا  دـعب  دـنقولخم  مدرم  دـنناشیا و  لـصا  صولخم  ینعی 
رما يادتبا  رد  یلاعت  يادخ  ینعی  رما  ودب  رد  دنتسه  یلاعت  يادخ  تاقولخم  عیانص و  يده  همئا  يرخا 
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تادوـجوم سنا و  نج و  زا  تاـقولخم  ریاـس  دـیرفآ و  ار  نید  همئا  دوـخ  تردـق  دـی  هب  دـیامرف  قـلخ  ار  قوـلخم  خـهکنآ  زا  شیپ 
دوجو تعلخ  ناراوگرزب  نآ  ببـس  هب  ناـکما  ملاوع  عیمج  هک  ینعم  نیا  هب  يدـه  همئا  دوجو  تهج  زا  دـنتاقولخم و  تاعونـصم و 

نایعیـش زا  یتعامج  اب  ینیوزق  متاغ  یبا  نبا  هک  هدش  تیاور  جاجتحا  رخآ  رد  هک  یثیدـح  اب  تسا  قباطم  نومـضم  نیا  دندیـشوپ و 
ماقم مئاق  هک  دنامن  ترضح  نآ  يارب  زا  يدالوا  دندومرف و  تلحر  ایند  زا  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  هک  دندومن  یم  رجاشت 

انل عیانـص  دعب  قلخلا  هللا و  عیانـص  نحن  تسا  نیا  نآ  باوج  تارقف  زا  یـضعب  دمآ و  نوریب  ناشیا  يارب  زا  یلیوط  باوج  دـشاب  وا 
دنلخ و ود  هب  ناراوگرزب  نآ  هکنآ  لوا  تسا  هجو  ود  هب  نآ  ریغ  ثیدح و  نیا  صن  هب  نارگید  ناشیا و  نایم  توافت  دـیوگ  مجرتم 

نارگید دـنقولخم و  نارگید  رطاوخ  ظاحل  تهج  هب  هن  دـنا  هلاص  الاب  ناشیا  هکنیا  مود  دـنا  هدـش  قولخم  ناـشیا  زا  دـعب  ناـشیا  ریغ 
موحرم مالک  یقاب  همجرت  دـننک و  یم  ربخ  نیا  يارب  زا  رگید  ینعم  یمهفان  يور  زا  هـالغ  دـنقولخم و  ناـشیا  رطاـخ  هب  ینعی  عبتلاـب 

مانا قرف  هک  ناشیا  تاعونصم  زا  مالا  بئاصم و  زا  ناشیا  رب  دش  دراو  هک  يزیچ  ندینادرگ  میظع  دیدش و  هک  تسا  نیا  مولعلا  رحب 
نینچمه ناشیا و  يانک  باقلا و  نینچمه  ناشیا و  هفیرـش  یماسا  هکنیا  و  ع )  ) همئا لیـساضف  بقرانم و  ناـیب  ماـقم  نیا  رد  دنـشاب و 

هیآ تاینب  ربز و  زا  هکنیا  دـنام و  یم  یقاب  هدزاود  یئامن  حرط  هدزاود  هدزاود  هاـگره  دـشاب  یم  هنوامـس  بتک  رد  هک  اـهنآ  یماـسا 
هب رثا  تواقش  رکـشل  زا  کی  چیه  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  هوشغ  لاح  رد  هکنیا  هجو  دیآ و  یم  رب  ناشیا  هفیرـش  یماسا  ریهطت و 

.میا هدومن  رکذ  ینوغرم  هجو  یبوخ و  لیصفت  دندومنن و  مادقا  مایق و  رورس  نآ  تناها  تیذا و 

هُعِضا ِشرَعلا َو  ُبَر  هِیف  ٍعضوَم  نَع  ُمََهل ***  َوَا  ِیغَبل  ُلهَا  َلَّوَا  َلازَا 

هداد رارق  هک  یعـضوم  زا  دـشاب  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  هک  ار  يدـه  همئا  لوا  یغب  لها  لوا  دـینادرگ  رود  تخاس و  لیاز  ینعی 
داتـشه زا  هدایز  هکنیا  ثیدـح  مخ و  ریدـغ  تیاکح  ماقم  نیا  رد  میظع و  شرع  راگدرورپ  ترـضح  نآ  يارب  زا  ار  عضوم  نآ  دوب 

.ناشیا لاوقا  تاملک و  قفاوم  ننست  بهذم  نالطب  رورس و  نآ  لیاضف  تسا و  دنس 

ُهُعبات ِهللا  نید  ُمئاعَد  ُهنِم  تعدصنا ***  َمالسالا َو  َعَضعَض  ام  َدار  َو 

یغب و لها  لوا  ار  يدـه  همئا  لوا  تیـالو  قح  درک  بضغ  هکنآ  زا  سپ  ینعی  ناـکرالا  مئاعدـلا  مدـهلا و  کـیرحتلا و  هعـضعضلا 
زیچ نآ  مالـسا  درک  لیلذ  ای  تخاس  كرحتم  هک  ار  يزیچ  يو  ياـهدرگ  رب  دـشاب  یناـث  هفیلخ  هک  لوا  عباـت  تخاـس  داـیز  ناودـع 

هک یطیخ  ماقم  نیا  رد  ار و  یلاعت  يادخ  نید  ياهنوتس  دوخ  هعینش  لامعا  لاعفا و  زا  دنا  هدروآ  رد  لزلزت  ای  هتفاکش و  ار و  مالـسا 
هقیدص هک  یتقو  ص )  ) ادخ لوسر  دجسم  بارطضا  داتفا و  هنیدم  رد  هلزلز  داد و  تکرح  هلمجلا  یف  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح 

.تسا هدش  رکذ  هاجنلا  هنیفس  رد  دندمآ  دجسم  هب  هرهاط 

ُهِعئالَط تَحال  دَق  ٌهِفیقَثلا  َموَی  نَم ***  ِفوفُطلا َو  َمُوی  اَدب  ٍشیَج  ُنیمَک 

هاپس و ناور  شیپ  هعیلط و  دش  رهاظ  هدعاس  ینب  هفیقث  زور  زا  دندش و  رهاظ  زور  نآ  رد  هک  دندوب  ناهنپ  اروشاعلا  موی  هیشخ  رکشل 
رکـشل دوب و  ناشیا  هب  ناقفانم  رب  یمرگ  تشپ  دـندوب و  زور  نآ  هعیلط  رفن  راـهچ  هکنیا  هدـعاس و  ینب  هفیقث  تیاـکح  ماـقم  نیا  رد 

.تسا روکذم  هنیفس  رد  دنشاب  وا  ناردارب  سابع و  ترضح  هک  دنتشاد  یمرگ  تشپ  رفن  راهچ  هب  ءادهشلا  دیس  ترضح 
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هُِعبارَم ُتَطَش  نِم  َنیسمَخ  ِدَعب  نِم  ًَهَئِطُخم ***  َیه  َتباصَا َو  دَق  ًهَتیَمَر  ای 
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لزانم دوب  هدش  رود  هک  ار  یـسک  لاس  هاجنپ  زا  دعب  هیمر  نآ  دیـسر  هک  ار  هیمر  دیئامن  بجعت  ای  هیمر  زا  منک  یم  عزف  موق  يا  ینعی 
زور رد  رورـس  نآ  رب  هک  یئاـهریت  ماـقم  نیا  رد  ناـشن و  هب  ندیـسر  نوـچ  وا  هب  تسا و  هدـننک  اـطخ  هیمر  هـکمآ  لاـح  سک و  نآ 

رد شکرتاـبم  هنیـس  رب  يرگید  دـش و  دراو  رورـس  نآ  كراـبم  هوقرت  رب  یکی  هک  يدوـلا  رهز  ریت  ود  نآ  امیـس  دـش  عـقاو  اروشاـع 
.دش عقاو  اروشاع 

ُهَِعیاِجَف تَلَج  نِا  اهَیَدل َو  َتناَه  ٌهَیناث ***  ِرَهَدلا  ِیف  اَهلاَم  ًهعَجَف  َو 

رد همیظع  هیرذ  نیا  يارب  زا  تسین  تادوـجوم و  عـیمج  رد  دـشاب  یم  هیراـس  هک  همیظع  هیرز  نیا  زا  يدـنک  بـجعت  موـق  يا  ینعی 
رد هسفن و  یف  هیرز  نآ  دشاب  میظع  گرزب و  هچ  رگا  هیرز و  نیا  دزن  رد  تایلب  تایرز و  عیمج  تسناسآ  کبـس و  هیناث و  راگزور 

هناخ رد  هب  شتآ  ایشا  هک  یتقو  رد  هرهاط  هقیدص  بئاصم  زا  هراپ  رورس  نا  تبیصم  زا  مدآ  ترـضح  هب  لیئربج  نداد  ربخ  ماقم  نیا 
.تسا روکذم  هنیفس  رد  ربکا  یلع  تبیصم  زا  یلمحم  دندز و  وا 

ُهُعِمادَم َتباَص  اهَتِعِدَلب  ًاران  ٍحثب ***  ِلُک  بلَق  ِیف  تَمَرْصَا  ًهَعََول  َو 

شزوس هک  ار  یـشتآ  مومهم  مومغم و  ره  بلق  رد  تخورفا  رب  هک  یـشزوس  زا  منک  یم  عزج  ینعی  قارحالا  همجعملا  لاذـلاب  عذـلا 
.ار مومهم  مومغم و  نآ  مشچ  ياهکشا  تخیر  شتآ  نآ 

ُهُعفاس ِعُمَِّدلاب  ابَخ  ُداوُفلا  َو ال  اهُعَمدَم ***  ِرانلا  َعِفِسب  َّفُج  ُنَیعلا  َو ال 

.لد شزوس  ترارح و  کشا  هب  دوش  شوماخ  هک  تسین  لد و  شتآ  شزوس  هب  نآ  ياهکشا  دوش  کشخ  هک  مشچ  تسین  ینعی 

ُهُِعیاقَو یسُنت  ِفَطلا ال  يَوِس  یُسنت  اهُعیاقَو ***  تَلَج  نِا  ایازَّرلا َو  ُلُک 

اهرطاـخ زا  دـهاوخن  نآ  هعقاو  هک  ـالبرک  هعقاو  ياوس  دوش  یم  شومارف  وا  عیاـقو  دـشاب  گرزب  هچ  رگا  هیلب و  تبیـصم و  ره  ینعی 
.ددرگ وحنم 

ُهُِعباصَا یقاسلا  یفَطصُملا  ِهِدَج  نِم  ُهُعِضارَم ***  ًانامَظ  ِءاملا  نَع  اُوداز 

ُهُِعیابَط ُهنِم  ْتَوَتساَف  ُُهناِسل  ًهَناِوآ ***  ًاناُرم َو  اهبِا  ِهیطُعی 

ُهُفِصارم هط  نِم  یثنُا َو  ُيدَث  نِم  ًادبَا ***  عِصَتْرَی  َمل  ٌعِضَتُرم  ِهللا 

دمحم وا  دج  ار  وا  داد  ریش  هک  دوب  یسک  رورس  نآ  هک  ار  هنـشت  بل  تارف  بآ  زا  نامیا  یب  نارفاک  نآ  دندرک  عفد  ای  دندنار  ینعی 
دج دوب  اور  نیسح  ماما  ترضح  ای  ار  مدرم  دوخ  ناتشگنا  زا  تسا  هدنهد  بآ  هدننک و  تیاقس  هک  تسا  یـسک  وا  دج  یفطـصم و 
زا دمآ  یتسرد  راوتـسا و  هب  سپ  هکرابم  نابز  ینامز  ار و  دوخ  ماهبا  تشگنا  ینامز  ترـضح  نآ  هب  درک  یم  اطع  هک  ترـضح  نآ 
ادخ هب  مسق  دوخ و  راوگرزب  دج  زا  بانج  نآ  تقلخ  لکیه و  دیدرگ  تسرد  يروتـسم و  ینعی  ترـضح  نآ  عیابط  بانج  نآ  دج 
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ياهعضرم لحم  تادخ  ربمغیپ  زا  تسا  هدوب  زگره و  ینز  ناتسپ  زا  تسا  هدرکن  عاضترا  هک  دوب  یعضترم  ادهـشلا  دیـس  بانج  هک 
ترضح يازجا  ایوگ  ع )  ) نیسح ماما  يازجا  هکنیا  دوش و  یم  عضترم  هب  هیبش  عیضر و  هک  هبیط  دعاوق  ماقم  نیا  رد  ترـضح و  نآ 

هنیفس رد  یبوغرم  تاکن  دندیکم  یم  ریش  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  كرابم  نابز  ماهبا و  تشگنا  زا  ارچ  رورس  نآ  هک  یئازس  دوب و  يوبن 
.تسا روکذم 

ُهُعیادَو يرسَا  نِم  هِیف  ُتِعدُوا  َو  تَعِمُج ***  ِذا  هیراب  ُهَصَخ  ِِهبرِس 

ار ترضح  نآ  تسا  هداد  صاصتخا  تسا و  ردقنا  لوهجم  ینعی  هللا  رما  زا  تسا  يرس  ع )  ) نیسح ماما  ینعی 
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هک يرسالا  هلیل  هک  یلاعت  يادخ  عیادو  نآ  رد  تسا  هدش  هتشاذگ  هعیدو  هب  تسا و  هدش  عمج  هک  اریز  يوبن  ترضح  هب  يو  قلاخ 
صوصخم هک  همیظع  بقانم  لیاضف و  هیفخ و  رارـسا  ماـقم  نیا  رد  ار و  عیادو  نآ  ادـخ  داد  رارق  دوخ  ربمغیپ  رد  دـشاب  جارعم  بش 

.تسا هنیفس  رد  دنوش  ضیفتسم  رورس  نآ  ببس  هب  ناکما  ملاع  عیمج  يالخ  هکنیا  تسا و  نیسح  ماما 

ُهُعِداف ِلصَالا  ِبیَط  هِدَعب  نِم  َباط  َو  هدَی **  نِم  ُهللا  ُلُوسَر  ُهاقَس  ٌسرَغ 

ُهُِعنای لُولطَْملا  ِرَمَّثلا  نِم  ُفَطَُقی  مَلَف ***  ُهُوامَلَظ  ِذا  هُقُساِوب  تَوَذ 

ینعی اـهتراظن  رظنلا و  نسحل  بجوم  وه  لـطلا و  هباـصا  يذـلا  لوـلطملا  رجـشلا و  نم  هلیطتـسملا  عورفلا  قیـساوبلا  تسیب  يا  توذ 
ياهخاش لصا  اـهیئوکین  زا  دـعب  دوب  هدـش  وکین  دوخ و  تسد  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  ار  تخرد  نآ  داد  بآ  هک  دوب  یتخرد  نیـسح 

ار نآ  نید  یب  هیما  ینب  دنتشاذگ  هنـشت  هک  اریز  تخرد  نآ  يوکین  دنلب  رایـسب  ياهخاش  دیدرگ  فیعـض  رغال و  تخرد  نآ  رایـسب 
دشاب و هدیسر  هتخپ و  هک  يرمث  ای  دشاب  هدیسر  تخرد  نآ  ندیچ  نامز  هک  يرمث  تخرد  نآ  يوکین  هزات  هرمث  زا  دشن  هدیچ  سپ 

.رورس نآ  رب  هک  یملظ  تیذا و  زا  یخرب  ماقم  نیا  رد 

ُهُِعفانَم یکازلا  ِرِعین  ینَتُجم  نَع  ُتَعَطَقناَف ***  َنیئاجلا  ُدَی  ِهیَلَع  تَدَع 

زا هطـساو  نادب  دش  عطقنم  سپ  دندوب  نیلتاق  نیملاظ و  هک  ناراک  اطخ  ناگدـننک و  يدـعت  تسد  تخرد  نآ  رب  درک  يدـعت  ینعی 
تعفنم هچ  رمث  نآ  عفانم  تخرد  نآ  يوکین  هدش  هدیـسر  هرمث  زا  دـندوب  تخرد  نآ  تارمث  بلاط  هک  نایعیـش  زا  نیعاس  نیبلاط و 

زا ار  هب  هبـشم  مزاول  تخرد و  هب  ار  ءادهـشلا  دیـس  بانج  هدرک  هیبشت  سپ  دوش  هدـیچ  دوخ  هجو  رب  هک  تسا  بترتم  ینامز  رمث  رب 
.دنا هدرک  تباث  هببشم  يارب  زا  الک  رمث  ندیچ  رمث و  بآ و 

ُهُعِراشَم ُهنَع  انقلا  ِتاعرِشُمب  َتُِعنُم ***  دَق  ُءاملا  ٍامَظ َو  یلَع  یضَق 

مـسج زا  هعرـشم  ياهزین  بآ  دورو  ياهلحم  ترـضح  نآ  زا  دـش  عنم  یگنـشت و  رب  ایند  زا  ع )  ) نیـسح ماما  باـنج  تشذـگ  ینعی 
تعیرـش زا  یـصخش  هچنانچ  ناشطع  رورـس  نآ  ندـب  زا  ندـیماشآ  نوخ  بآ  ياج  هب  اهزین  يرخا  تراـبع  هب  رورـس و  نآ  فیرش 

.ما هدومن  رکذ  هفیقس  نآ  رد  یبوغرم  هتکن  ماقم  نیا  رد  دندش و  باریس  ناشطع  مولظم  نآ  ندب  تاحارج  زا  اهزین  دوش  یم  باریس 

ُهَعِجاضَم اوُقعَت  یَِکل  اُولَحَتْسا  ُدَعب  نِم ***  ِهویَحلا َو  ِیف  ِهیَلَع  هُُومَّرَح  دَق 

سابع ینب  هفیاط  تداهـش  زا  دـعب  تایح و  لاح  رد  نایملاع  دیـس  نا  رب  ار  بآ  نامیا  یب  هیما  ینب  دـندرک  مارح  هک  قیقحت  هب  ینعی 
لاوحا ماقم  نیا  رد  ار و  ادهـش  هرهطم  عجاضم  هرونم و  دـقارم  بآ  نآ  دزاس  وحم  هکنیا  اـت  ترـضح  نا  رب  ار  بآ  دندرمـش  لـالح 
داتسرف البرک  هب  یقش  نآ  هک  یصاخشا  دنزاس و  وحم  ار  رورس  نآ  دقارم  راثآ  هک  دومن  رما  ببـس  هچ  هب  یقـش  نآ  هکنیا  لکوتم و 

نآ نیئاپ  رس و  يالاب  زا  هک  یکاخ  هکنیا  ار و  فیرـش  دقرم  نآ  فارطا  تارامع  بیرج  تسیود  ردق  هب  اتب  ناشیا  ندش  فرط  رب  و 
ندومن ادـیپ  دوب و  فیرـش  كاـخ  نآ  رطع  تهج  زا  رورـس  نآ  ربق  نیرئاز  ندومن  ادـیپ  دوب و  کـشم  هنیع  هب  دنتـشاد  یم  رب  رورس 

رکذ ار  تایاکح  نیا  لیصفت  هاگلتق و  رد  ار  رورس  نآ  هراپ  هراپ  شعن  نوتاخ  بنیز  بانج  ایلع  ندومن  ادیپ  ار و  یلیل  تبرت  نونجم 
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.ما هدرک 

ُهُِعفار ُنمحَّرلا  نِم  ٍردَق  ِعضَو  ِیف  اُودَهَتْجا ***  ِهللا َو  ِرون  ِءافطِاب  اُومَه 

نتخاس تسپ  رد  دـندرک  عامتجا  نورفاکلا و  هرک  ول  هرون و  متی  نا  ـالا  هللا  یبا  ادـخ و  رون  ندرک  شوماـخ  رد  دـندرک  دـصق  ینعی 
یصاخشا ماقم  نیا  رد  ار و  وا  هباترم  تسا  هدنزاس  دنلب  یلاعت  يادخ  هک  یسک  هبترم 
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فیرـش دـقرم  نآ  ریمعت  هک  یناـسک  دـیدرگ و  دراو  ناـشیا  رب  هک  هیلب  دندیـشوک و  رهطم  دـقرم  نآ  بیرخت  رد  لـکوتم  رما  هب  هک 
.تسا روکذم  هنیفس  رد  دندومن 

ُهُعِماس لُکلا  َُهلوَح َو  اُوغَتََجت  َدَق ***  ِهاغِطلاب َو  يداُنیِذِا  هُسَنَا  َمل 

ُهُُعفاش رِشَحلا  ِیف  هُمُصَخ  نَِمل  ٌلیَو  مُکُمصَخ ***  َوُه  ًاعیفَش َو  ُيدَج  َنوُجَرت 

رب نید  يداعا  دـندوب  هدـش  عمج  هکنآ  لاح  ـالبرک و  نیمز  رد  ترـضح  نآ  دومرف  یم  ادـن  هک  ار  یناـمز  مینک  یمن  شومارف  ینعی 
هکنیا لاح  ارم و  دج  تعافش  تعامج  يا  امـش  هب  دیراد  دیما  دومرف  یم  هک  ار  ترـضح  نآ  مالک  دندینـش  یم  نیبم و  ماما  نادرگ 

.دشاب وا  مصخ  زور  نآ  رد  وا  عیفش  هک  یسک  رب  ياو  تمایق و  زور  رد  امش  مصخ  تسا  وا 

مهدزای دنب 

ُهُِحئاَون ِءارسَا  ُتایِمِطافلا  َو  ُهُِحیابَذ ***  ُيداهلا  یَفَطصُملا  اُوَتب  ٌموَی 

ُهُحِراوَج یحرَج  ِءامِدلِاب  ٌلَمَُرم  ًیَقل ***  ِءارَعلِاب  ٍراع  َدَمحَا  ُُطبِس  َو 

نآ درگرب  دـندوب و  هدومن  هطاحا  ار  ءادهـشلا  دیـس  بانج  يداعا  هک  ینامز  نآ  ینعی  یقلـسلا  يا  لوتقملا  ینعم  هب  ردـصم  ءاقللا  و 
هدـش هدـیزگرب  ربمغیپ  نارـسپ  دـش و  روکذـم  قباس  تیب  رد  هک  ار  هچنآ  ناشیا  هب  دومرف  یم  ترـضح  نآ  دـندوب و  عمج  ترـضح 

هک تسا  يزور  دنزور و  نآ  ناگدننک  هحون  ناریـسا و  ارهز  همطاف  نارتخد  هک  تسا  يزور  دنزور و  منآ  ناحوبذم  هدننک  تیاده 
نوخ و هب  بانج  نآ  ياضعا  تسا  هدش  هدولآ  تسا و  هداتفا  عیـسو  يارحـص  رد  هنهرب  ردفـص  ردـیح  دـنزرف  لسرم و  دـمحا  طبس 

.ریشمش هزین و  برض  زا  ترضح  نآ  فیرش  ياضعا  تسا  راد  مخز  حورجم و 

ُهُحِشاک ُهنِم  ُهانُم  یضقَا  َلانَف  هِحِشاِکل ***  يدهَی  ُهُساَر  انَِقلا  َقوَف 

توادع و تشاد  ناهنپ  لد  رد  هک  ینوعلم  يارب  زا  هزین  يالاب  رب  دش  هدرب  هیده  ترضح  نآ  ارم  ینعی  هوادعلا  رمضی  يذلا  حشاکلا 
دایز و نبا  سلجم  زا  هراپ  ماقم  نیا  رد  دوخ و  ياهوزرآ  ياهتنم  هب  رهطم  رس  نآ  زا  نوعلم  نآ  دیسر  سپ  ار  ترـضح  نآ  ینمـشد 

نوخ كاخ و  زا  ار  رورس  نآ  هک  دیزی  ندومن  رما  دندومن و  رضاح  یقـش  نآ  سلجم  رد  ار  رورـس  نآ  رهطم  رـس  هک  داینب  یب  دیزی 
.تسا روکذم  سلجم  نآ  رد  همطاف  هنیکس و  بنیز و  ترضح  لاوحا  دنیامن و  هناش  ار  شکرابم  شیر  دنیوشب و 

ُهُحیاوط تَحاط  اِهبٍوبَس  َمادقَا  ْمَک ***  ِحامَسِلل َو  ٍْدیَا  ٍزِع َو  ِماه  مَک 

هُُحئاوَص تَحاس  دَق  َلَحَتسَا َو  دَق  ٌمرتُحم ***  ُتیَْبلا  ِلهَِال  ُِمیرَح  مَک  َو 

هدیـسر تکاله  هب  دندش و  هداتفا  هک  يریخ  راک  ره  رد  هدنریگ  یـشیپ  ياهمدق  زا  رایـسب  هچ  تزع و  اب  ناگرزب  زا  رایـسب  هچ  ینعی 
هب هک  راهطا  تیب  لها  مرتحم  میرح  زا  رایـسب  هچ  دـنوخ و  هدـنزاس  كاله  اروشاع و  زور  تاثداوح  زا  تاروکذـم  زا  کـی  ره  دـنا 
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ناشیا رب  دمآ  دراو  هچنآ  زا  تیب  لها  زا  ناگدننک  هحون  دندروآ  رب  هحون  هب  هک  يزاوآ  رایـسب  هچ  اهنآ و  تمرح  دش  لالح  قیقحت 
.هدش روکذم  مایخ  تراغ  تقو  رد  تیب  لها  لاوحا  زا  یلمجم  ماقم  نیا  رد  زور و  نیا  رد 

ُهُحِداوَف تَلَح  مِِهب  ِءازَعلا  ُلُهَا  ُمُه ***  ِءاسِکلا َو  ُباحصَا  ُسِماخ  باصُم 

اهتبوعـص و ناـشیا  رب  تسا  هدـش  گرزب  هک  یئازع  لـها  دـنناشیا  تسا و  اـسک  باحـصا  مجنپ  اـبع  لا  سماـخ  تبیـصم  نـیا  ینعی 
مهیف ینعم  مه  هب  هلمهم و  ءاخب  دشاب  تلح  هک  دراد  لامتحا  زور و  نآ  ای  راگزور  ياهینیگنس  تامدص و 
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.نیقیرف (1) قرط  زا  اسک  ثیدح  ماقم  نیا  رد  اروشاع و  موی  بیاصم  حداوف و  اسک  باحصا  رد  تسا  هدومن  لولح  ینعی  دشاب 

ُهُحداق ِرجشِلل  یسَالا  ِدنَِزب  يروَا  هدِدَجت ***  ِرکذ  َطَق َو ال  سئَی  َمل 

رب تسا و  یـشومارف  عرف  تیاکح  یگزات  هچ  ار  نآ  دـنک  یم  هزات  دینـش  تفگ و  هن  زگره و  تبیـصم  نآ  دوش  یمن  شومارف  ینعی 
.تمایق زور  ات  هک  تسا  یتبیصم  نیا  ینعی  رشح  يارب  زا  رش  شتآ و  تبیصم  نآ  شتآ  هدنزورفا  رب  هودنا  نزح و  دنزب  تخورفا 

ُهحِراظَم ًاولَخ  ِِهنوِسب  ریَغ  نِم  ًادرفنُم ***  ِروکسِملا  نَع  ولُسلا  َفیَک 

اهنت و هکیلاح  رد  نآ  يازجا  دوب  هدش  هتـسکش  هک  یـسک  تبیـصم  زا  ار  دوخ  نداد  یلـست  ندرک و  ربص  تسا  نکمم  هنوگچ  ینعی 
زا بانج  نآ  نداتفا  لحم  دوب  یلاخ  هک  یتلاح  رد  ای  نادـنواشیوخ و  زا  دوب  درفنم  هک  یتلاح  رد  ای  مدوخ و  ناـنز  ریغ  زا  دوب  درفنم 

.ناشطع رورس  نآ  نیلاب  هب  دایز  نبا  یقاب  نوتاخ و  بنیز  ندمآ  نوریب  ماقم  نیا  رد  دوخ و  ناگدننک  تیامح  دوخ و  نابیرغ 

ُهُِحفاکَت ٍءادعَا  ِمایَخلا َو  َنَیب  ٌمِسَقنم ***  ُهنِم  ٍبلَِقب  يداع  یِقُلی ال 

هک ینامنمشد  مایخ و  نایم  تمسق  ود  هب  دوب  هدش  مسقنم  ترضح  نآ  بلق  ار و  دوخ  نید  يداعا  ترضح  نآ  دومرف  تاقالم  ینعی 
.دندوب رورس  نآ  هجاوم 

ُهُحِراُبل ٍموَقل ال  ٌنیَع  اونَرت َو  ِهبَوِسن ***  وَحن  ٌنیَع  ِبلَقلاَک  َطخَللا  َو 

هب دوخ و  نانز  بناج  هب  نارگن  يرظن  یمشچ و  دوب  تمسق  ود  هب  ترضح  نآ  لاد  لثم  زین  مشچ  هشوگ  زا  ترـضح  نآ  رظن  ینعی 
.دندوب ناشطع  دیس  نآ  تیذا  دیسر  رد  ار و  ترضح  نآ  دندرک  یمن  تقرافم  هک  ار  یموق  دوب  نارگن  هدید 

ُهَِحناس ُعفتنا  َضاخ  مایَخلا َو  َوَحن  یِلا ***  هاغطلا  َلام  دَق  ِهیَلَع َو  یفَهل 

ُهُحیاَول تَحال  دَق  ینیَح َو  َناح  دَق  یمَرَح ***  اوُکرتا  یسفَِنب َو  ینودصقا  لاَق 

مارگ و تیب  لها  مایخ  بناج  هب  نامیا  یب  ینایغاط  دندرک  لیم  هک  یتلاح  رد  تسا  ءادهـشلا  دیـس  بانج  رب  نم  هودنا  نزح و  ینعی 
نآ اب  ناشطع  رورـس  نآ  دومرف  ار و  راز  راک  رابغ  ترـضح  نآ  بکرم  دـش  لخاد  تراغ و  بهن و  یپ  زا  مارتحا  اـب  لوسر  نارتخد 
نآ تامالع  دش  رهاظ  نم و  تداهـش  تقو  دش  کیدزن  هک  قیقحت  هب  ارم  مرح  لها  دیراذگاو  ارم و  دینک  دـصق  نامیا  یب  تعامج 

یمن دراو  یتحارج  چیه  رگا  هک  دوب  هدـش  دراو  رورـس  نآ  رب  هک  يراک  ياهمخز  توم و  ینطاب  يرهاظ و  تامالع  ماقم  نیا  رد  و 
تاداسلا و دیس  نایشا  تنج  روفغم  موحرم  نوچ  دیوگ  فلوم  دومن  یم  دیهش  ار  ترـضح  نآ  تحارج  نیا  رگم  رورـس  نآ  رب  دش 
تیاده و ناتـسوب  ورـس  رهزالا  سدقملا  ملاعللا  رونالا  لجالا  دیـسلا  ابدالا  سیئر  افرعلا و  ردب  ئالـضفلا و  سمـش  تاداعـسلا  عبنم 

یف هعامجلا  هعمجلا و  ماما  نیقتملا  تاجن  هعیرـشلا و  عیبانی  فلؤم  نیکاسملا و  ماـتیالا و  هلمارـالا و  لـیفک  توتفلا  دوجلا و  ندـعم 
یف هعامجلا  هعمجلا و  ماما  نیقتملا  تاجن  هعیرـشلا و  عیبانی  فلؤم  نیکاسملا و  ماتیالاو و  باـنج  ینعا  يوضرلا  سدـقملا  دهـشملا 

هنکسا ناوضرلا و  همحرلا و  بیب  ائـش  هدقرم  یلع  هللا  ضافا  ینیـسحلا  يرکـسع  ازریم  جاح  بانج  ینعا  يوضرلا  سدقملا  دهـشملا 
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دومرف و یم  هجنر  مدق  ناشیلا  ياهلزنم  هب  نیکاسم  ارقف و  یئوجلد  هب  بش  ياه  همین  رد  هک  دوب  يراوگرزب  نانجلا  تافرغ  العا  یف 
راثآ ضیف  هضور  رد  امیت  تاجانم  رد  رورـس  نآ  ياه  هیرگ  دوب و  هدومرف  رارق  فیاظو  املع  بالط و  هب  یگنت  طحق و  ياـهلاس  رد 

نآ ینادابآ  تکرب و  ثعاب  دـبعلا  کلف  ءاکبب  همالا  کلت  لج  زع و  هللا  محرلا  هما  یف  اـیکاب  ناـک  ولو  فیرـش  ثیدـح  ياـضتقم  هب 
زا ناشیا  یئوجلد  رد  نابرهم  ردپ  نوچ  دومرف و  یم  اهینابرهم  راگزور  هبت  یصاع  نیا  امیس  بالط  عیمج  اب  دوب و  نیرق  ضیف  ضرا 

نیا تافیلات  باوث  زا  هک  مناهاوخ  هتـسویپ  یقیقح  معنم  زا  اذـهل  دومن  یمن  هقیاضم  چـیه  هیملع  بتک  زا  صوصخ  ناـشیا  جاـتحیام 
مان وکن  هک  ره  تفای  دـیواج  تلود  درادـب  میتسم  يوبن  تعیرـش  اج  رب  ار  بانج  نآ  دالوا  دـیامرف و  رو  هرهب  راوگرزب  نآ  راسکاخ 

تمارمان 1288 دنک  هدنز  ریخ  رکذ  شبقع  زگ  تسیز 
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دش دمآ  يوس  یکی  هوکش ***  اب  همـشچ  بناج  یکی  مین  ود  نا  نیب  قح  مشچ  يدب  میظع ***  حبذ  تقو  رد  هک  مدینـش  (1 - ) 1
نامژپ ياهلد  هب  دوب ***  هدروآ  ار  دوخ  همجن  ار  ادخ  كاپ  زا  دزی  شمشچ  دوب  یمه  كاخ ***  كاپ  زا  هکنا  داقتعا  ارم  هورکم 
ددـنب تساوـخ  قـح  هک  ره  یلب  تشاد  يروـکنردا  سرخ  روـظنم  هک  تشاـم ***  يوـسنا  رب  ود  ره  مشچ  نآ  زا  دوـب  هدرک  ناـهن 
تروص هب  هچ  رگا  او  مشچ  شدـب  ینب  هظحل  ره  ایقـشا ***  تبرـض  رب  هکنآ  رگد  بسح  دز  یمها  رب  نالد  هتـسکش  تسرد *** 

تشک یم  رورس  نآ  شدوب  يو  و  الب ***  نت  زا  نت  شزان  تشگ  یم  هچ  دیسر  یم  ناج  شینعم  هب  نکیلو  دیـسر ***  یم  نانس 
ربک هدنب  ياک  *** ایربک هاگرد  دیـسر ز  ادن  مشود  سفن ******  ارفت  عرف  هزات  دوش  سفق ***  رد  نوزف  یفاکـش  ددرگ  هچ  زاب 
ینک یم  ارچ  ریـصب  میناد  رگ  ـالمرب  وت  قاـفن  ریـصب و  ارم  یناد  *** راکـشآ وت  فـالخ  ریبـخ و  ارم  یناوخ  اـیر  اـب  زجع  نیزا  رتـهب 
مییام ام  يرب ز  تنم  هچ  دننک  مرکرا  قلخ  *** قلخ هب  ینک  تمدخ  هچ  مینکاطع  رگام  اطخ  ینک  یم  ارچ  ریبخ  میناوخ  رو  *** هنگ

نم يزور  *** ریما تمدـخ  ینکو  يروخ  نم  يارجا  اـطع  دوش  لـصاو  وچ  وت  �هجاوخ  دـنقلخ  *** بعت دوش  لـصاح  وچ  وت  قلاـخ 
هلیپ مرکوچ  یهاگ  اینغا  ناوخ  رب  ترارق  سگم  نوچ  هگ  *** ناسک یب  نوخ  زا  ترادـم  سـسع  نوچ  هگ  اـیک  تنم  یـشکو  يرب 

هن میا  هسلخ  هب  ینعی  *** نوـنج زا  هدـیروش  هن  میا  هبذـج  هب  ینعی  اـبق  نهریپ  ینک  هلیح  يور  یهاـگ ز  *** رـس هب  ناـسلیط  یـشک 
هن تکاـب  دـشاب و  ربـج  هک  ییوـگ  اـفتکا  ربـج  ترذـعم  هب  ینک  یکاـت  *** رپـس هر  مرج  رذـگهر  هـب  دوـش  یکاـت  ادر  رد  هدـیچیپ 

ار ز لوتقم  انز  زا  قرف  دوبن  ار  حاکن  رخآ  *** روجف رب  رخف  دوبن  ار  حالص  رخآ  ادخ  زا  هن  تمرش  يراد و  مرج  هک  یناد  *** هنگزا
رد همه  اهگنن  تفگ  سک  *** ردـق �هماخ  رد  همه  اهگنر  تفگ  سک  افج  دوب  مزال  ملاـظ  ار ز  مولظم  *** صاـصق دوب  لـطاب  لـتاق 

بـالق دــعاصت و  رد  تـسغیم  اـفق  رد  شاـقن  هماـخ و  تـسا  شبنج  رد  *** نـیمکرد باـعل  تـبعل و  تـسا  شدرگرد  اـضق  �هماــن 

دنک تشیکز  هکنآ  يارب  زا  سفن  *** لـیلد دوش  تشیوخ  هب  هکنآ  يارب  زا  وید  اـبرهک  باذـج  كرحت و  رد  تسهاـک  *** باـتفآ
دنخ نیو  *** نایب دنک  لطاب  �ههبـش  مرن  مرن  نآ  انـشآ  وت  اب  دوش  دهز  سابل  رد  نیو  *** یتسود وت  اب  دـنک  عرـش  قیرط  زا  نآ  ادـج 
تلم لوـبق  زج  رگ  افطـصم  عرـش  يوریپ  هک  نز  هدـنخ  نیو  *** ننملاوذ نید  يرواـی  هکوـگ  هنعط  نآ  ادا  دـنک  قحاـن  �هـتکن  دـنخ 

هب یمه  تدـنار  نیو  ***؟ مادـک قح  هک  لهاجت  هب  یمه  تدـیوگ  نیا  اوگوک  فالـسا  تداع  قوثو  زج  رو  *** لـیلد وکدادـجا 
دیحوت کلـسم  تدرآ ز  نآ  اتـسور  نادان  وت  اتـسوا و  دـنر و  نآ  *** ناوراک نیکـسم  وت  ناوراکدزد و  نیا  اجک ؟ بر  هک  صرعت 

رب امع  زا  هدومآ  تهافـس و  زا  هدـنکآ  *** هدز نت  ناریح و  میاه و  هناـیم  رد  وت  اـمنهر  ریوزت  کـلهم  هب  تدرآ  نیو  *** فرـصنم
رفک هب  ارت  درآ  *** نحتمم وید  یفخ  كرـش  هب  ارت  دزاس  اوه  دنز  نماد  وت  قافن  شتآ  رب  *** سوه دوش  بجاح  وت  صولخ  �هدـید 
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تــسعرش هـک  هولــص  هـگ  ییوـگ  اـطغ  دوـش  يرطف  تلاـهج  ارت  عـبط  *** نـیعم دوـش  یلــصا  تلاـسکارت  سفن  ـالتبم  سفن  یلج 
هب ییوگ  اوق  دنک  لد  تیوقت  هحمل  هحمل  ات  *** يوق دوش  لد  �هغدـغد  هتفر  هتفر  ات  اوران  تسا  نید  هک  هوکز  هگ  ینار  *** دنـسپان

ندـش ناـهنپ  تمکح  تسه ، هکناز  رگ  اـفخ  رد  تسدـنام  هچ  قـح ز  هک  لد  هب  ینار  *** باـجحرد تـستفر  هـچ  بر ز  هکدوـخ 
تـسم يا  هطـسفس  رفکدـنچ و  ات  *** وخ تشز  وید  يا  هغدـغد  رکم و  دـنچ  ات  ارچ  ندـش  نامرف  وریپ  تسین  هکناز  رو  *** مادـک

دنک فد  اــت  دــیابب  یی  هدــنبوک  اــپرید  رید  نـیا  سب  هاوـگ  نـم  تاذ  رب  *** درگدرگ خرچ  نـیا  سب  لــیلد  نـم  دوـب  رب  اــخژاژ 
یب ایـسآ  ددرگ  یم  هک  هرپ  ریز  تسیبآ  *** نامـسآ دیوپ  یم  هک  هدرپ  ریز  تسیرـس  ادص  دنک  هکات  دیابب  یی  هدـنیوگ  *** شورخ
خاک هب  ارت  را  ریم  *** زاوج دـهد  شقنم  تخت  هب  ارت  را  هاش  ارگ  نامـسآ  دوشن  هکراگدرک  یب  *** زورف ناتـسوب  دوشن  لـگراهبون 

شاقن تعنص  کلک  هب  ییوگ  انب  نآ  رامعم  هب  تسرد  ینک  نیسحت  *** ریرس نآ  شاقن  هب  تسخن  ینک  تحدم  الـص  دنز  سنرقم 
الع تعفر و  نیدب  خرچ  هنوگچ  رخآ  *** هوکـش تکوش و  نادب  هوک  هنوگچ  رخآ  ابحرم  رامعم  تردـق  تسد  هب  ینار  *** نیرفآ
رخآ *** فرـش هیاـپ و  نیدـب  شرع  هنوگچ  رخآ  اول  دـنز  ناـکما  �هصرع  هب  یعناـص  یب  *** مدـق دـهن  یتـسه  يداو  هب  يرداـق  یب 

هچ نم  شرف  بابـسا  ایـض  دـهد  ار  نیمز  ياضف  یقلاخ  یب  *** طیحم دوش  ار  ناهج  طیـسب  يرمآ  یب  اهب  هیام و  نیدـب  رهم  هنوگچ 
اطخ دوب  محرت  لایخ  اطخ  نیا  اب  *** هنگدوب لضفت  دـیما  هنگ  نیا  اب  اشداپ  شرع  زا  مک  هچ  نم  شرع  تایآ  *** هشداپ خاکزا  مک 
ماما يرو  فهک  *** مما دـیاق  معن  یلو  مرک  لصا  اضر  نید  ناطلـس  تحدـم  نوع  هب  ـالا  *** یلع قح  ناـهرب  تعاـط  نمی  هب  ـالا 
ناور درجم ، لـقع  طیـسب ، سفن  اـفو  زکرم  افـص ، سوـق  ، تاـجن بطق  *** دوـجو �هطقن  اـقب ، طـخ  تاـیح ، حطـس  اـقت  تـیآ  يدـه 
لدـع جاهنم  اقب  لعـشم  دـبا  غارچ  لزا  رون  *** ملق رهظم  نون ، ینعم  حول ، قادـصم  ایقتا  حور  ناور  حار  ضیف  حابـصم  *** فرص

نید تیار  یحو  تآرم  *** قحروهظ لوارداص  تسخن  ضیف  اخـس  رهوگ  نخـس  جرد  عنـص  حاـتفم  *** نید جاور  تعیرـش  جاـت 
رو *** لاثم دهد  اربغ  شبنج  هب  وا  مکح  رگ  نیزگ ال  تلزع  هلماک  سفن  قادصم  *** نک نیشن  دنسم  هلمـسب ، ءاب  ینعم  اده  تیآ 

تـسیتلود هدنیاپ  اضق  يا  تساضماک  مدامد  ردق  دیوگ  *** ردق يا  تسارجاک  یپایپ  اضق  دنار  اضر  دهد  نودرگ  شمار  هب  وا  يار 
ضرعت کـی  هب  ناطلـس  *** کـلم نیرتـهب  وا  تیاـمح  اـب  هک  یمیب  ادـتقا  ندرکودـب  تسیتـمعن  هدـنخرف  *** باـستنا نتـسج  ودـب 

برای هک  يادخ  زا  دسرپ  رگ  امس  رد  هچره  وا  تردق  کلکز  یشقن  *** نیمز رد  هچره  وا  تمکح  حول  یسکع ز  ادگ  نیرتمکوا 
تبـسن اب  ادف  وا  هار  رد  همه  ایلوا  حابـشا  *** میقم وا  كاخ  رب  همه  ایبنا  حاورا  ادن  شدیآ  کیلا  کنم  کیف  قحلا  *** قح تسارک 

ورد هرطق ، وایرد  *** عمشو باتفآ  غارچ  زور و  هیاسو ، دیشروخ  اجتلا  وت  دوجو  هب  ار  تانکمم  يا  *** تانکمم وت  فیرـش  دوجو 
تلع و ضیفو ، ضایف  اضتقا  نیع و  تفـص  تاذ و  دوبن ، دوب و  *** ناحتماودـصق هبـشو ، صخـش  لیفطو ، لصا  اـیروب  درب و  فزخ 
نایع و رثا  نیع و  *** فرح دافم و  قتـشمو  ردـصم  ظفلو ، ینعم  انب  یناـب و  طـخ ، بتاـک و  ، شقن شاـقن و  *** لـظ رون و  لولعم ،

سفن *** ننملاوذ دیجمت  هب  زارفرس  وت  تاذ  اجن  دقف  ًاریبخ  كاتا  نم  هللاات  *** کله دقف  اریـصب  كالق  نم  هللااب  ارتفا  قدص و  ربخ ،
یب تفگ و  یب  وت  رما  هاگشیپ  رد  امن  ار  عادبا  �هحود  وت  یتسه  زا  *** فرـش ار  داجیا  ملاع  وت  رهوگزا  ایفـصا  سیدقت  زاین ز  یب  وت 

فالخا ادـج  رگدـکی  زا  هعزانم  یب  داعبا  *** نیرق رگدـکی  اب  هملاسم  یب  دادـضا  ارچ  یب  نوچ و  یب  وت  یهن  هاگراکرد  *** دونش
تماما هاگراب  هب  رسکی  *** تسد هداشگ  تیاده  هاگراک  هب  رـسکی  افـص  �هنییآ  وت  نیدجام  فالـسا  *** فرـش �هنیجنگوت  نیدشار 

تاذ *** نیـشنلد روطعم و  یناتـسوب  وت  سفن  اـج  هدـیزگ  يربک  تقـالخ  دنـسم  رب  *** ور هتفهن  یمظع  تیـالو  �هدرپ  رد  اـپ  هداـهن 
هبدوش نیگمغ  ایح  ناتسلگ  نآ  زا  تسیا  هچنغ  هتفکـشن  *** بدا ناتـسوب  نآ  زا  تسیا  هلال  هتـسرون  ازف  ناج  عوبطم و  یناتـسلگوت 

ارچ دراد  *** وت يار  مرش  زا  دش  روک  هن  رگدیشروخ  ادخ  يوش  ناداش  وت  هچره  هب  دوش  ناداش  *** لوسر يوش  نیگمغوت  هچره 
لیلخ زک  شین  ره  اغد  دوش  لزان  وت  ياضر  یب  هک  ییحو  *** لغد دوش  لیاح  وت  يالو  رب  هک  یعرش  اصع  فک  هب  یعاعـش  طخ  ز 
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ازج دوب  دبؤم  باذع  ارت  رهق  *** رمث دوب  دـلخم  باوث  ارت  رهم  ازگناج  تسیـشین  وت  يودـع  زک  شون  ره  *** نیـشنلد تسیـشون  وت 
تمه اب  *** ینحنم تسیریسا  خرچ  وت  تکوش  اب  اضف  زا  تسین  ربخ  تست  ردص  هکاجنآ  *** تهج زا  تسین  رثا  تستردق  هکاجنآ 

لقع دوب  وت  یتسه  رف  زا  اهـس  يرگنن  ورب  وت  رگا  لیهـس  ناشخر  *** میحج يرذگن  ورب  وت  رگا  تشهب  مرخ  اونیب  تسیریقف  رهم  وت 
تـصخر یب  اوشیپ  هاش  ییوت  کلم  هاگراب  رد  *** نیب شیپ  ریم  ییوت  رما  هاـگراکرد  اـهب  ار  سفن  دوب  وت  رهوگرون  زا  *** غورف ار 

تاـبن دوش  اـیوپ  *** وگب شییوگرگا  داـمج  دوـش  اـیوگ  اوـه  زا  دراـب  یمن  هلاژ  وـت  شهاوـخ  یب  *** نیمز زا  دـیور  یمن  هلـال  وـت 
رهظتسم لجا ***  زا  دشیدنن  وت  يالو  قثوتسم  اوسام  لوبقم  وت  هاگراب  لوبقم  *** تانیاکدودرم وت  هاگشیپ  دودرم  ایب  شییوگرگا 
توساـن دنـسم  هب  ارت  مـسج  اـقب  دوـب  يوزج  وـت  لاوـن  رتـفد  زا  *** درخ دوـب  يدرخ  وـت  لاـمک  بـتکم  رد  اـنف  زا  دزیرگن  وـت  داد  و 

افش زا  هب  دهاوخ  وت  هاوخکین  هک  یجنر  *** فزخ زا  مکدشخب  وت  لاگـس  دب  هک  یجنگ  اکتم  توهال  شلاب  ارت ز  حور  *** رقتـسم
شمناوـخ یم  وـت  لـیلخ  زا  هک  يراـخ  ـالب  مرب  یم  لد  هب  تسـالب  رگوـت  رهم  ودـع *** مرخ  یم  ناـج  هـب  تسودـع  رگوـت  بـح 

یم ناج  تسودع ز  رگوت  اب  ناج  *** دیما مرب  یم  لد  تسور ز  ود  رگوت  اب  لد  اود  شمناد  یم  وت  بیبح  زا  هک  يدرد  *** بطر
مکاب *** میجح شتآ  زا  وت  دادو  اب  هن  ممیب  انغ  زا  هب  دشاب  وت  راوج  رد  هک  يرقف  *** ناما زا  هب  دـشاب  وت  راید  زا  هک  یفوخ  ابا  منک 

اعد هچرگا  اینآاق  الو  نآ  مزاس  نت  ترشن  رشن  تقو  رد  *** دادو نآ  مزاس  ناج  نشوج  رشح  زور  رد  ازج  شروش  زا  وت  يالو  اب  هن 
ازع ار  لـیزازع  شرف  دورف  رب  نیز  *** رورـس ار  لیفارـس  شرع  زارف  رب  ناز  اذـغ  ار  حور  نآ  دوب  يذا  ار  وـید  نیا  *** هاـش ياـنث  و 
عیفر انث  ماب  *** ناوتان وت  دنمـس  عیـسو و  اعد  تشد  اـنث  رد  تسین  نخـس  لوبق  ارت  نکیل  *** دورد رد  تسین  ناـیب  لاـجم  ارت  نکیل 
ودب بعـص  تسیا  هصرع  نیا  اوران  دقن  ینز  هچ  کحم  رب  شیب  نیز  *** دنـسپان سنج  یهن  هچ  قبط  رب  شیب  نیز  اسران  وت  دنمکو 
ایمیک ضرع  دنکن  رز  ناک  هب  اناد  *** تسایمیکریثأت وت  مالکرد  هک  مریگ  انـش  نکم  رب  ودب  فرژ  تسیا  هجل  نیو  *** مدـق هنم  رب 
ناروت *** ناینرپ مور و  نامکو ، چاچ  گنخ  نالتخ و  اتخ  بناج  دربن  ناغمرا  هفان  سک  *** تساتخ �هفان  تنخس  نیربنع  هک  مریگ 

زا تیار  رگ  ایگو  تنج  لگو  هقیدح  رد  نامع و  *** لعل شخدب و  امرخ  هرـصب و  هریز  نامرک و  ایتوت  دـنه و  رکـش  رـصم و  ریت  و 
زا نکاعد  ار  دوخ  *** تساعدم لین  تبلط  اعد  زا  دصقم  رو  ازـسان  حدم  ینکن  ات  سانـش  ار  دوخ  *** سب تسا و  ییاسانـش  حیدم 
انث اـعد و  راـختفا  هک  ار  نآ  اـعد  تنم  یب  شیاتـس و  تنـس  یب  *** تسا ررقم  دـیاش  دـیاب و  هـچنآ  ره  ار  هـش ، اعدـم  لیـصحت  یپ 

دهز هب  رای ب  یتفال  هاش  لبس  يامنهر  هب  برای  *** یمشاه هام  لسر  هاشداپ  هب  بر  ای  اور  اعد  دوبن  هدوتس و  انث  دیان  *** تسودب
نایرب �هنیـس  زوسب  برای  *** همطاف نایرگ  �هدـید  کشا  هب  براـی  اـسراپ  ریم  نآ  رذوب  قدـص  هب  براـی  *** یـسراپ ریپ  نآ  ناـملس 

هک یلع  تماـما  باـتفآ  هـب  براـی  ـالبرک  نادیهــش  قـلخ  نوـخ  هـب  براــی  *** هیراــم ناریــسا  مـشچ  کــشا  هـب  براــی  یبـتجم 
رف هب  براـی  اـیلوا  تاـمارکروهظ  وا  ملع  زا  *** تسیوترپ هکرقاـب  شنیب  رون  هب  براـی  ادـتها  حابـصم  شنیرفآ و  حاـتفم  *** تسه

هیوپ هب  وا  ملع  اب  *** سیبقوب هک  مظاک  یـسوم  هاج  هب  برای  ایـصوا  تاماقم  دوهـش  وا  قدص  زا  *** تسیا هولج  هکرفعج  بهذـم 
هکدمحم ماع  دوج  هب  برای  ادفلا  کل  یحور  هکدوجـس  دنک  مد  ره  *** نامـسآ شک  ناسارخ  هاشداپ  هب  برای  ابـص  زا  هدرب  قبس 

اون تهزن و  وزا  ملاع  رازه  هدـجه  *** تفای هک  یقن  تواقن  جرب  رهم  هب  بر  اـی  اـیبنا  يو  داوج  زرح  ناـج ز  ذـیوعت  *** دـنا هدرک 
هب مئاق  *** مایق ات  هک  مئاق  تجح  رون  هب  برای  اـمن  ناـهج  ماـج  تقیقح  وا  یتسه  *** تسه هک  نسح  نسح  توعد  رون  هب  براـی 

سواس زا و  مناهرب  اهر  موش  خزود  کلاهم  زا  هک  یمحر  *** تصالخ موش  خزرب  دـیادش  زا  هک  یلـضف  ایربک  شرع  �همئاق  تسوا 
حور انف  هاگراب  هب  مدنچ  *** بعت رد  سفن  بلط  هاگراک  هب  مدنچ  اتس  دوخ  عبط  نیا  شکاشکزا  مبایرد  *** تسرپ نود  سفن  نیا 
هوعد بیجی  نم  ای  *** بجتساف کیدانا  ًایجار و  كوعدا  اهدژا  ماکرد  ار  منمهب  دنسپم  *** هچ هریت  رعق  رد  ار  منژیب  راذگم  انع  رد 

يراسنوخ اضر  یلع  بنذملا  دبعلا  هّررح  اشی و  نمل  يدهی  کبر  نا  هللااب  *** يدتها سفن و  اب  کبنذل  يرفغتساف  اعد  اذا  عاد 
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یسلجم همالع  موحرم  حرش  اب  ءانثلاو  هیحتلا  فالآ  هیلع  اضر  ترضح  هبطخ 

قیرط دـیحوت و  رد  نوحـشم  تغالب  هبطخ  نوچ  هک  دـناسر  یم  ینامیا  ناردارب  ضرع  هب  هلظ  هللا  مادا  هّیوضرلا  هفحت  باتک  فلوم 
طارـص ءازجوب و  عفاش  تب  تماما و ال  ار  تسلیل  قفا  ءادفلا و  هل  یحور  ماما  هلبق  متـشه  متفه  ماظن  یج  تاملک  دنوادخ و  تفرعم 

.مدومن هفیرش  هخسن  نیا  هب  قحلم  یسلجم  موحرم  حرش  هب  اذهل  هللا  یلا  قرط  رد  یمیتسملا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نیقی کلاسم  ناکلاس  مادقا  بارت  دعب  اما  نیسدقملا  هترتع  دمحم  نیدحوملا  دیس  یلع  مالسلا  هولـصلا و  نیملاعلا و  بر  هللا  دمحلا 
ینامیا قیاقح  لالز  ناشطعتم  ینابر و  فراعم  نابلاط  ضرع  فقومب  نیرهاطلا  همئالا  عم  هللا  امهرـشح  یقت  دـمحم  نب  رقاـب  دـمحم 

همئا نماث  نیملاعلا و  بر  رارسا  مرحم  نییصولا و  فرشا  نیعللا  هرق  نیلسرملا و  دیـس  هعـضب  ترـضح  زا  هبطخ  نوچ  هک  دناسر  یم 
قیرط دیحوت و  رد  نیموصعملا  هدالوا  نیرهاطلا و  هئابآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  سنالا  نجلا و  ماما  نیرهاط 

هک دناد  یم  لقاع  ره  درمش و  ناوت  یم  بانج  نآ  هبیرغ  تازجعم  زا  ار  نآ  هک  هدش  دراو  هناش  یلاعت  يدزیا  سدقم  بانج  تفرعم 
عون هب  هک  ینابز  ریغ  زا  ناشن  زاـجعا  نانخـس  ناـنچ  درب و  ناوت  یمن  یناـعم  نآ  قیاـقد  هب  یپ  ماـهلا  یحو و  لـیلد  ینومنهر  ریغ  هب 
همغن نینچ  دـشاب  سدـق  نشلگ  زاوآ  مه  هک  ینایب  بیلدـنع  زج  هب  دوارت و  یمن  دـشاب  یناـقرف  فراـعم  دـیلک  یناـبر و  مکح  راـحب 

تلاسر تیب  لها  ياهتنا  یب  ياهتمعن  ناوخ  زا  هتسویپ  مناشناج  ماک  هک  یناعم  قیاقد  نامرحم  زا  یـضعب  اذهل  دیارـس  یمن  ار  نشوه 
رثکا ات  میامن  همجرت  یـسراف  تغل  هب  ار  هبطخ  نآ  هک  دـنتخاس  رومام  ار  تعاـضب  یب  نیا  هتفاـی  ینـشاچ  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص 

قح يافیتسا  هکنآ  زا  دوب  عنام  لاوحا  لـالتخا  لاغتـشا و  ترثک  نوچ  تفاـی و  دـنناوت  هرهب  یناـبر  تمعن  هدـئام  نآ  زا  ماـنا  فئاوط 
هب اذـهل  دوبن  اور  یناحور  میداخم  ینامیا و  ناردارب  رما  تفلاخم  مناوت و  ماظن  هزجعم  مالک  نآ  تارقف  زا  کی  ره  حرـش  رد  مدـقم 
نآ زا  رگید  ثیدـح  نوچ  دـیامن و  یم  هراشا  داصتقا  هجو  رب  یناعم  قیاـقد  زا  یـضعب  هب  هراـشا  یهاـگ  هدومن  اـفتکا  ظاـفلا  همجرت 

لوقنم امهیلع  هللا  تاولـص  باطیبا  نب  یلع  نیقتملا  ماما  نینمؤملاریما و  ءایفـصا  رخفم  ءایـصوا و  دیـس  ترـضح  نآ  هبطخ  باـنج و 
رم دیامن و  یم  اهنآ  تارقف  زا  یضعب  هب  هراشا  یهاگ  دراد  هیلع  هبطخ  نیا  اب  یتکراشم  رد  تهباشم  اهنآ  تارقف  زا  یـضعب  هک  هدش 

رابخا نویع  باتک  رد  هللا  همحر  هیوباب  نب  دمحم  قودص  خیـش  هک  نادـب  لیکولا  معن  یبسح و  وه  قیفوتلا و  هنوعملا و  دادمتـسا  هللا 
هارث بلاط  یـسربط  بلاط  یبا  نب  دمحا  خیـش  یلاما و  باتک  رد  هحور  هللا  سدق  سوط  خیـش  دیحوت و  باتک  مالـسلا و  هیلع  اضرلا 
اََمل َنُوماملا  َّنَا  دنا  هدرک  تیاور  يولع  بویا  نب  مساق  يولع و  ییحی  نب  دمحم  زا  هربتعم  دیناسا  هب  ناشیا  ریغ  جاجتجا و  باتک  رد 
وُنب َهَدَخَف  يدَعب  نِم  ِرمَالا  اذه  یلَع  ُمالَّسلا  هیلَع  اضِّرلا  َلَمعَتِسا  نَا  ُدیُرا  ینِا  َلاَقَف  ٍمِشاه  یَنب  َعَمَج  مالَسلا  ِهیلَع  اضّرِلا  َلَمعَتسَی  نَا  َدارَا 
ِهَیِلا َثَعَبَف  ِهیلَع  ِِهب  ُلِدَتسَت  ام  ِِهلهَج  نِم  يرَتَف  ِِهباُنتاَی  ًالُجَر  ِهَیِلا  ثَعباَف  ِهَفالِخلا  ِرِیبدَِتب  ٌهَریـَصب  َُهل  َسَیل  ًالِهاج  ًالُجَر  یلَوتَا  اُولاَق  ٍمِشاه َو 
رِطُم ُمَلَکَتَی  ًاِیلَم ال  َدَـعَقَف  َربنِملا  ُمالَّسلا  هیلَع  َدَعَـصَف  ِهیلَع  َهللا  ُدـُبعَن  ًامَلَع  اَنل  بِصنَا  َرَبنِملا َو  ِدَعـصَا  ِنسَحلا  َابَا  ای  ٍمِشاه  ُوَنب  َُهل  َلاَقَف  ُهاتاَف 
نوچ نومام  هک  قیقحت  هب  ینعی  َلاَق  َُمث  ِِهتَیب  ِلـها  ِهِیبَن َو  یلَع  یلَّص  ِهیَلَع َو  ینِثا  ُهللا َو  َدِـمَح  ًاـِمئاق َو  يَوتـِسا  ًهَضاـفتنِا َو  َضَفتنا  ُِمئاـق 

نآ رد  هک  یتاداس  ینعی  ار  مشاه  نادـنزرف  درک  عمج  ار  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  دـنادرگ  هفیلخ  یلاو و  هک  درک  هدارا 
دـسح سپ  دوخ  زا  دعب  تفالخ  رما  نیا  رب  ار  ع )  ) اضر ماما  منادرگ  لماع  هک  ما  هدرک  هدارا  هک  یتسرد  هب  تفگ  سپ  دـندوب  نامز 

وا يوس  هب  تسرفب  سپ  تفالخ  ریبدت  هب  تسین  یئانیب  ار  وا  هک  ار  ینادان  درم  ینادرگ  یم  یلاو  دنتفگ  مشاه و  نادنزرف  ورب  دندرب 
ام هچنآ  رب  نآ  هب  ینک  لاالدتسا  هچنآ  وا  یئادان  زا  ینیبب  سپ  ام  يوس  هب  دیایب  ات 
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ور الاب  نسحلاوبا  يا  هک  مشاه  نادنزرف  دنتفگ  سپ  وا  يوس  هب  دمآ  ترضح  سپ  ترـضح  نا  يوس  هب  نومام  داتـسرف  سپ  میتفگ 
ماما دمآ  رب  سپ  امنب  ام  هب  ار  یلاعت  قح  یگدنب  تفرعم و  هار  ینعی  نآ  رب  ار  ادخ  مینک  تدابع  هک  هناشن  ام  يارب  راد  اپ  رب  ربنم و  رب 

شیاتس داتسیا و  تسار  یندیزرل و  دیزرلب  سپ  دوب  هدنکفا  ریز  هب  رـس  تفگ و  یمن  نخـس  یتدم و  تسـشن  ربنم و  رب  مالـسلا  هیلع 
ِهللا ِهَفِرعَم  ُلـصا  ُُهتَفِرعَم َو  ِهللا  هَداـبِع  ُلَّوَا  تـفگ  سپ  وا  تـیب  لـها  وا و  ربـمغیپ  رب  داتـس  رف  دورد  ورب و  تـفگ  اـنث  ار و  يادـخ  درک 

ًاِقلاخ َُهل  َّنَا  ٍفوصُوم  ِّلُک  ُهَداهَش  ٌقولخَم َو  ٍفوُصُوم  ٍهَفِـص َو  َّلُک  َّنَا  ِلوُقُعلا  ِهَداهَـشلا  ُهنَع  ِتافِـصلا  یُفَن  ِهللا  ِدیحَوت  ِماِظن  ُهُدیحَوت َو 
ِلَذَالا َنِم  ِعانتمالِاب  ِثَدَحلا  ُهَداهَش  ِثَدَحلِاب َو  ِنارتقِالا  ُهَداهَش  ِنارتقِالِاب َو  ٍفوُصوَم  ٍهَفِص َو  ِلُک  ُهَداهَـش  ٍفوُصُوم َو  ٍهَفـِصب َو ال  َسَیل 
هناگی یمامت  زا  تسا و  وا  نتشاد  هناگی  يادخ  نتخانش  لصا  تسوا و  نتخانش  وا  ندیـسرپ  تدابع و  لوا  ینعی  ِثَدَحلا  َنِم  ِِعنَتمُملا 

دـنا و هدـش  هدـیرفآ  فوصوم  تفـص و  ره  هکنآ  هب  اهلقع  دـنهد  یم  یهاوگ  هک  اریز  وا  زا  تسا  اهتفـص  ندرک  یفن  هب  وا  یـسانش 
یم تداهـش  فوصوم و  هن  تسا و  تفـص  هن  هدننیرفآ  نآ  هک  تسه  هدـننیرفآ  ار  وا  هک  یتفـص  هب  فوصوم  ره  دـهد  یم  تداهش 

ثداح دهد  یم  یهاوگ  ندوب و  ثداحب  ندوب  نورقم  دهد  یم  تداهـش  رگیدکی و  هب  ندوب  نورقم  هب  یفوصوم  تفـص و  ره  دهد 
ندوبن زا  دـعب  ندوب و  ثداح  زا  دـیامن  یم  عانتما  تیلزا  هک  تیلزا  زا  ندومن  اـبا  عاـنتما و  اـی  تیل  زا  ندوب  لاـحم  عنتمم و  هب  ندوب 

رـصح ترـضح  هکنآ  لوا  هدیاف  .تسا  هدیاف  دنچ  نایب  رب  فوقوم  تایآ  زاجعا  تارقف  نیا  متفگ  هک  دـیوگ  مجرتم  .ندـش  دوجوم 
وا ینکن و  ملاع  عناص  دوجو  هب  نیقی  ات  تدابع و  رب  تسا  مدقم  ادخ  تفرعم  ینعی  تسوا  تفرعم  یلاعت  قح  تدابع  لوا  هک  دومرف 

ًاـضیا یئامن و  یم  هک  يرادرب  نامرف  ینکیم و  هک  دزن  للذت  یتسرپ و  یم  ار  هک  هک  تسناد  یهاوخن  یـسانشن  هیلامک  تافـص  هب  ار 
نیبم نید  تایرورض  هب  رارقا  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  لوسر و  ادخ و  تفرعم  نودب  هک  دوش  یم  رهاظ  رایـسب  رابخا  تایآ و  ار  نآ 

دشخب یمن  هدیاف  چیه  وا  تدابع  دنک  تدابع  ایند  رمع  مامت  دسانشن و  ار  دوخ  همئا  زا  ماما  کی  یسک  رگا  تسین و  حیحص  تدابع 
تسین و یفاک  نآ  رد  دیلقت  دنادب و  لیلد  هب  ار  دوخ  دیاقع  دیاب  یم  هک  تسا  نآ  املع  نایم  روهـشم  ددرگ و  یمن  باوث  قحتـسم  و 

نیرتهب هک  دـشاب  نآ  هرقف  نیا  زا  ادرف  هک  تسلمتحم  دـشاب و  یفاک  تسا  هدـش  دراو  ثیدـح  نآرق و  رد  هک  هیلامجا  لـیالد  ًارهاـظ 
رد وا و  ییاتکی  یگناگی و  هب  رارقا  ینعی  تسا  دیحوت  ادخ  تفرعم  لصا  هک  دومرف  هکنآ  مود  هدیاف  .تسوا  تفرعم  ادـخ  ياهتدابع 

دهدن رارق  یکیرـش  ادخ  يارب  ملاع  ریبدـت  قلخ و  رد  هکنآ  لوا  .دوش  یم  قالطا  اهنآ  زا  کی  ره  رب  تسا و  ربتعم  رما  دـنچ  دـیحوت 
دیحوت نیا  لامک  دنیوگ و  یم  نمرها  نارزب و  ای  تملظ  رون و  هک  دنهد  یم  تبـسن  ربدم  ود  قلاخ و  ود  هب  ار  ملاع  نیا  هک  هچنانچ 

وا سدقم  بانج  رب  روما  عیمج  رد  دیوجن و  لسوت  رما  چیه  رد  وا  ریغ  هب  دناد و  دوخ  ررض  عفن و  کلام  ار  یلاعت  قح  هک  تسا  نیا 
رد ار  ناتب  شیرق  رافک  هچنانچ  دنک  تدابع  ادخ  اب  ار  وا  هک  دـنهدن  رارق  یکیرـش  ادـخ  يارب  ندیـسرپ  رد  هکنآ  مود  .دـیامن  لکوت 

دیحوت نیا  لامک  دندوب و  كرشم  ببس  نیا  هب  دندینادرگ و  یم  ادخ  کیرش  تدابع  رد  اما  دنتـسناد  یمن  ادخ  کیرـش  ملاع  قلخ 
یناـسفن هدـساف  ضارغا  یفخ و  كرـش  بتارم  زا  دـشابن و  دـیاع  روـظنم  يزیچ  یهلا  سدـقم  باـنج  ریغ  تداـبع  رد  هک  تسا  نآ 

تاذلا ثیح  نم  ار  یلاعت  قح  هکنآ  میـس  تسا  هدش  بتارم  نیا  نایب  هویحلا  نیع  باتک  رد  هچنانچ  دنادرگ  صلاخ  ار  دوخ  تدابع 
ار ادخ  هکنآ  اب  دناد  اربم  تارثکت  تاددعت و  نآ  زا  تافصلا  و 
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قلطم طیـسب  ار  وا  دنادن و  لضف  سنج و  زا  بکرم  دنادن و  اضعا  ازجا و  زا  بکرم  دشاب و  هیجراخ  يازجا  بحاص  هک  دنادن  مسج 
تفـص تفه  هرعاشا  هچنانچ  دـنادن  هدـئاز  تافـص  بحاـص  ار  وا  تسین و  وا  رد  ًاـقلطم  هیلقع  هیمهو و  هیجراـخ و  يازجا  هک  دـناد 

هدارا و تردق و  تسا و  ملع  تفص  تفه  نآ  دنناد و  یم  ادخ  تاذ  هب  مئاق  ار  همه  دنک و  یم  تابثا  یلاعت  قح  يارب  میدق  دوجوم 
میاق ار  تاذ  تسناد و  قلطم  طیـسب  ار  لیاز  قح  دیاب  هکلب  دنوش  یم  لیاق  ادخ  تشهب  تقیقح  رد  رـصب و  عمـس و  مالک و  تایح و 

هب دنیوگ  یم  رداق  ار  ام  هکنآ  لثم  دشدیابن  لیاق  دشاب  تاذ  هب  مئاق  هک  دوجوم  یتفـص  چـیه  هب  تسناد و  دـیاب  تافـص  عیمج  ماقم 
هچ ره  داجیا  يارب  تسیفاک  وا  سدـقم  تاذ  هکنآ  هب  مییوگ  یم  رداق  ار  ادـخ  ام و  تاذ  رب  تسمئاق  تسا و  ام  رب  دـیاز  هک  یتردـق 

تـسملاع یلاعت  قح  تسمئاق و  ام  تاذ  هب  هک  یملع  هب  دنیوگ  یم  ملاع  ار  ام  دشاب و  میاق  وا  تاذ  هب  یتردق  هکنآ  یب  دـیامن  هدارا 
هب دنیوگ  یم  عیمـس  ار  ام  دنیوگ و  ملع  ار  نآ  هک  دـشاب  میاق  وا  تاذ  هب  تفـص  هکنآ  یب  دوخ  سدـقم  تاذ  سفن  نامولعم  همه  هب 

هدوب هساح  شوگ و  ار  وا  هکنآ  یب  اهادص  هب  تسملاع  ینعی  تسا  عیمس  یلاعت  قح  میونش و  یم  عمـس  همـساح  هب  ار  اهادص  هکنآ 
تـسلامک هچنآ  هک  دیاب  سپ  صقن  عاونا  هب  تسبوشم  ام  لامک  تافـص  هک  تسا  نآ  شلجنم  تافـص و  ریاس  رد  نینچ  مه  دشاب و 

رارقا میامن و  بلـس  وا  زا  ار  صقن  تاهج  میامن و  تابثا  یلاعت  قح  ترـضح  يارب  درک  میناوت  لقعت  ام  هک  یهجو  رب  تفـص  نآ  زا 
رد نکیلو  نآ  ببس  ام  دزن  تسایشا  یئادیوه  تسلامک  هچنآ  ام  ملع  ًالثم  درک  میناوت  یمن  لقعت  ار  وا  هیلامک  تافص  هنک  هک  میامن 

.تسا هدوب  ملاع  هتـسویپ  وا  تسا و  یفنم  ادخ  زا  نیا  تسا و  هدش  ثداح  لهچ  زا  دعب  ام  رد  هکنآ  لوا  صقن  عاونا  هب  تسب  وشمام 
ام رد  هکنآ  میـس  .دـشاب  هتـشادن  یتلع  وا  تاذ  ریغ  هب  ادـخ  رد  رما  تسا  صقن  نیا  تسا و  هدیـسر  مه  هب  یملع  زا  ام  رد  هکنآ  مود 

.دوش یمن  لماک  یتفـص  ضورع  هب  تستاذـلاب و  لـماک  یلاـعت  قح  میا و  هدـش  لـماک  تفـص  نآ  هب  تسا و  هدـش  ضراـع  یتفص 
هکنآ مشش  تسلماک  ادخ  رد  ملع  تسا  صقلت  ام  رد  هکنآ  مجنپ  .تسلاحم  ملع  لاوز  ادخ  رد  دراد و  لاوز  لامتحا  لام  رد  مراهچ 
مولعم تقیقح  هنک  هب  ار  یسک  تسنکمم  ام  ملع  هکنآ  متفه  .تسین  طورـشم  یلاعت  قح  رد  تسا و  دراو  طئارـش  هب  طورـشم  ام  رد 

ثیداـحا رد  هچنآ  ینعم  تسا  نیا  تافـص و  ریاـس  رد  نینچ  مه  دـناد و  یمن  یـسک  وا  سدـقم  تاذ  ریغ  هب  ار  وا  ملع  هـنک  دوـش و 
هک دنیوگ  یم  یعمج  هک  تسا  لیطعت  دـح  یکی  هک  مومذـم  تهج  ود  زا  يرب  نوریب  ار  ادـخ  دـیاب  یم  هک  تسا  هدـش  دراو  رایـسب 

يوحن هب  ار  تفصنا  هک  تسا  هیبشت  دح  رگید  درک و  ناوت  یمن  تابثا  ادخ  يارب  زا  وحن  چیه  هب  ار  هیدوجو  تافـص  زا  تفـص  چیه 
تـسا رهظا  ریخا  ینعم  هب  دیحوت  هفیرـش  هرقف  نیا  رد  دـشاب و  هدوب  قلخ  هب  هک  یلاعت  قح  هیبشت  نمـضتم  هک  ینک  تابثا  ادـخ  يارب 

قح دـیحوت  ینعی  وا  زا  تستافـص  ندرک  یفن  ادـخ  دـیحوت  ماـظن  هک  دوـمرف  هک  دـعب  هرقف  هنیرق  هب  تسلمتحم  همه  زا  معا  هـچ  رگا 
رب هدومرف  لالدتسا  ترـضح  هک  نادب  میـس  هدیاف  وا  زا  ار  هدیاز  تافـص  ینک  یفن  هک  دوش  یم  مامت  لماک و  مظتنم و  نآ  هب  یلاعت 

دنشاب لیلد  ود  هب  هراشا  تارقف  نیا  هکنآ  لوا  ریرقت  دسر  یم  رصاق  نیا  رطاخ  هب  هجو  دنچ  لالدتـسا  ریرقت  رد  هدئاف و  تافـص  یفن 
نآ و هب  تسمئاـق  هکنآ  ببـس  هب  فوـصوم  هب  تسجاـتحم  تفـص  هک  اریز  دـنقولخم  هتبلا  فوـصوم  تفـص و  ره  هکنآ  لوا  لـیلد 

تسنکمم تسجاتحم  دوخ  ریغ  هب  هچ  ره  تسفوصوم و  ریغ  تفص  هک  تسا  رهاظ  تفص و  هب  تسجاتحم  دوخ  لامک  رد  فوصوم 
دناوت یمن  دوجولا  بجاو  یلوا  قیرط  هب  ود  ره  زا  بکرم  دوب و  دـنناوت  یمن  دوجولا  بجاو  فوصوم  تفـص و  زا  کـی  چـیه  سپ 

جایتحا دش  تباث  سپ  دوب 
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دـشاب لماک  هک  دیاب  یم  هتبلا  ملاع  عناص  هکنآ  مود  لیلد  تفـص  هن  دـشاب و  فوصوم  هن  هک  یثلاث  تلع  هب  فوصوم  تفـص و  نیا 
کفنم وا  سدقم  تاذ  زا  دشاب  هدیاز  تافص  ار  ادخ  رگا  هک  دیاب  سپ  دنا  هداد  تداهـش  نیا  رب  القع  لوقع  عیمج  هک  اریز  ًادبا  ًالزا 

هک دیآ  یم  مزال  سپ  دوب  دناوت  یمن  میدق  تاذ  کی  زج  هب  تسلاحم و  امدق  ددعت  هک  ریز ا  تسین  زیاج  همه  ندوب  میدـق  دـنوش و 
زاب دنـشاب  هدومرف  هراشا  هک  تسا  نا  مود  ریرقت  .دشابن  دوجولا  بجاو  کی  چیه  سپ  دـشاب  ثداح  همه  یلاعت  قح  تافـص  تاذ و 
دوب دـنهاوخ  نکمم  هنیآ  ره  دـشاب  هدـئاز  تافـص  یلاعت  قح  رگا  هک  تسنا  نیا  ریرقت  سپ  لوا  لیلد  اما  رگید  هجو  رب  لـیلد  ود  هب 
کی لعاف  لباق و  زیچ  کی  هکنآ  ربانب  دشاب  اهنآ  هدـننیرفآ  یلاعت  بجاو  هک  تسین  زیاج  تسلاحم و  دوجولا  بجاو  ددـعت  هک  اریز 

نیا رد  ریثاـت  رگا  هک  اریز  تافـص  نیا  لاـصتا  رب  فوقوم  تافـص  نیا  رد  یلاـعت  قح  ریثاـت  هکنآ  ببـس  هب  اـی  دوـب  دـناوت  یمن  زیچ 
اهنیا رب  فوقوم  رما  چـیه  رودـص  دـشابن  تافـص  نیا  هب  یلاـعت  قح  فاـصنا  رب  فوقوم  دـنتانکمم  عیمج  رودـص  اـشنم  هک  تاـفص 

ریغ لولعم  یلاعت  قح  هیلامک  تافـص  هک  دیاب  سپ  تسلطاب  نیا  دومن و  ناوتن  تابثا  یلاعت  قح  يارب  تفـص  چیه  سپ  دوب  دهاوخن 
هک تسنآ  مود  لیلد  .دوب  دناوت  یمن  تادوجوم  عیمج  عناص  دشاب  ریغ  زا  وا  هیلامک  تافـص  عیمج  هک  ره  هک  تسیهیدـب  دـشاب و  وا 
زا یفانم  ثودح و  بجوم  جایتحا  فرط و  ود  زا  جایتحا  هب  رگم  دشاب  یمن  هک  تسا  یصوصخم  تنراقم  يزیچ  هب  يزیچ  فیصوت 
ره دـشاب  دـیاز  یلاعت  قح  تافـص  رگا  هک  وحن  نیا  هب  دنـشاب  لیلد  کـی  هب  هراـشا  تارقف  همه  هک  تسا  نآ  موس  ریرقت  .تسا  تیل 

هچناـنچ نیبناـج  زا  تسا  جاـیتحا  بجوم  فوصوم  اـب  تفـص  تنراـقم  هک  اریز  دوب  دـنهاوخ  قوـلخم  یگمه  تافـص  تاذ و  هنیآ 
زا امهنع  هللا  یضر  هیوباب  نبا  ینیلک و  هک  ملـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  رگید  هبطخ  رد  تسا و  ناکما  مزلتـسم  جایتحا  تشذگ و 

یفَن َهِدـیحُوت  ُلامَک  ُدـیحَوت َو  ِِهتَفِرعَم  ُلاـمَک  ُُهتَفِرعَم َو  ِِهب  َِتنایدـِلا  َلَّوَا  تسا  هدـش  دراو  وحن  نیا  هب  دـنا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ 
ُلَزَالا ُهنِم  َِعنَتمُملا  ِهَیِنثَتلِاب  ًاعیمَج  امِِهتَداهَش  ِهَفِصلا َو  ِریَغ  هَنَا  ِفوُصوَملا  ِهَداهَش  ِفوُصوُملا َو  ریَغ  اَهَّنَا  ٍهَفِص  ِلُک  ِهَداهَِشب  ُهنَع  ِتافِـصلا 

وا دایقنا  ای  نتـشاد  وا  هب  داقتعا  ادخ و  هب  تناید  لوا  ینعی  َُهلَزَا  َلَطبَا  دَقَف  ُهَدَع  نَم  ُهَدَع َو  دَقَف  ُهَدَح  نَم  ُهَدَح َو  دَـقَف  ُهللا  َفَصَو  نَمَف 
یفن وا  نتسناد  هناگی  لامک  تسوا و  نتـسناد  هناگی  وا  تفرعم  لامک  تسوا و  نتخانـش  تفرعم و  ندرک  رایتخا  ار  وا  نید  ای  ندومن 

تسفوصوم و ریغ  نآ  هک  لاـح  ناـبز  هب  تفـص  ره  نداد  یهاوگ  ببـس  هب  دـیاز  هدوـجوم  تافـص  ینعی  وا  زا  تسا  اهتفـص  ندرک 
هک ره  سپ  ندوـب  یبدا  نآ  زا  دراد  اـبا  هک  یئاـت  ود  هب  ود  ره  نداد  یهاوـگ  تـسا و  تفـص  ریغ  نآ  هـک  فوـصوم  نداد  یهاوـگ 

هدروآ رد  رامـش  هب  ار  وا  دهد  رارق  وا  يارب  هزادنا  دح و  هک  ره  تسا و  هداد  رارق  وا  يارب  هزادنا  دح و  سپ  ار  يادـخ  دـنک  فصو 
لوا تارقف  رد  هک  دـیوگ  مجرتـم  .ار  وا  ندوـب  یلزا  تسا  هدرک  لـطاب  هک  قـیقحت  هب  سپ  دروآ  رد  رامـش  هب  ار  وا  هـک  ره  تـسا و 

ار وا  سپ  دنک  فصو  ار  ادخ  هک  ره  هک  تسا  هدومرف  رخآ  رد  هچنآ  تسین و  راک  رد  اهنآ  هداعا  تسیراج و  رثکا  هقباس  تالامتحا 
شرع رب  تیگرزب  مسج  هک  دنادرگ  یم  ار  یلاعت  قح  همـسجم  هک  دـشاب  یفاصوا  نآ  هب  دارم  هک  تسلمتحم  تسا و  هدرک  دـیدحت 

یلوط و سپ  دنک  فصو  اهتفص  نیا  هب  ار  ادخ  هک  ره  ینعی  هلطاب  روما  نیا  لاثما  تسا و  هططخم  ناوج  تروص  هب  ای  تسا  هتـسشن 
تسا هداد  رارق  ازجا  ضاع و  هب  بحاص  ار  وا  دنک  تابثا  وا  يارب  دح  هک  ره  تسا و  هدرک  تابثا  وا  يارب  هزادنا  يدح و  یـضرع و 

بوجو تیلزا و  اب  تافانم  اهنیا  دمآ و  دهاوخ  رد  هرامش  ددعب و  ءازجا و  و 
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دح هب  ار  وا  سپ  دنک  فصو  تقیقح  دنکب  دهاوخ  ار  ادـخ  هک  ره  ینعی  دـشاب  یلقع  فیـصوت  دارم  هک  تسلمتحم  دـنراد و  دوجو 
هب جاـتحم  ار  وا  هدروآ و  رد  ددـعب  ار  یلاـعت  قح  سپ  دـشاب  یم  لـصف  سنج و  زا  بکرم  یلقع  دـح  دوب و  دـهاوخ  هتخانـش  یلقع 

هدئاز تافـص  هب  ار  ادخ  هک  ره  هک  دشاب  نآ  دارم  هک  تسنکمم  هودـنا و  تیل  زا  یفانم  جایتحا  ددـعت و  هداد و  رارق  هددـعتم  يازجا 
رد رامـش  هب  ار  وا  سپ  دشاب  وا  هب  طیحم  تاذ و  رب  هدیاز  تفـص  هک  هداد  رارق  تافـص  هب  دـمحم و  ارم  قح  تاذ  سپ  دـنک  فصو 
هللا تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  هغالبلا  جهن  رد  تشذگ و  هچنانچ  تسا  تیل  زا  یفانم  نیا  تافـص و  تاذ و  تهج  زا  هدروآ 

ُلاـمَک َُهل َو  ُصـالخِالا  ِهدـیحَوت  َقیدـصَّتلا  ُلاـمَک  ِِهب َو  ُقیدـصَتلا  ِهتَفِرعَم  ُلاـمَک  ُهُتفَرعَم َو  َنیدـلا  َلَّوَا  تسا  هدرک  تیاور  نینچ  هیلع 
ُهللا َفَصَو  نَمَف  ِهَفـِصل  ریَغ  ُهَنَا  ٍفوِصوَم  ِلُـک  ِهَداهَـش  ِفوُصُوملا َو  ُریَغ  اَـهَّنَا  ٍهَفُـص  ِلُـک  ٍهَداهَِـشل َو  ُهنَع  ِتاـفِّصلا  ُیفَن  َُهل  ِصـالخِالا 
نید لوا  ینعی  ُهَّدَع  دَقَف  ُهَدَح  نَم  ُهَدَح َو  دَقَف  ِهیِلا  راشَا  نَم  ُهَلهَج َو  دَقَف  ُهازَج  نَم  ُهازَج َو  دَـقَف  ُهانَث  دَـقَف  ُهَنَرَق  نَم  ُهنَرَق َو  دَـقَف  ُهَناحبُس 
لامک تسوا و  يارب  زا  صالخا  وا  نتـسناد  هناگی  وا  هب  قیدصت  لامک  تسوا و  هب  قیدصت  ادـخ  تفرعم  لامک  تسادـخ و  تفرعم 

تسفوصوم و ریغ  نآ  هک  تفص  ره  نداد  تداهـش  يارب  وا  زا  تستافـص  ندرک  یفن  وا  يارب  زا  صالخا  لامک  وا و  نتـسناد  هناگی 
تسا و هداد  رارق  يرما  نیرق  ار  وا  سپ  ار  هناحبس  قح  دنک  فصو  هک  ره  سپ  تسا  تفص  ریغ  نآ  هک  فوصوم  ره  نداد  تداهش 

هدـینادرگ تباث  ازجا  وا  يارب  دـنادرگ  اـت  ود  ار  وا  هک  ره  تسا و  هدرک  اـت  ود  ار  وا  هک  قیقحت  هب  سپ  دـهد  رارق  نیرق  ار  وا  هک  ره 
وا يارب  هزادنا  دح و  هک  قیقحت  هب  سپ  وا  يوس  هب  دنک  هراشا  هک  ره  تسا و  هتخانـشن  ار  وا  دنک  تباث  وا  يارب  ازجا  هک  ره  تسا و 

روصت لوا  رد  تفرعم  هب  دارم  هک  دیوگ  مجرتم  .تسا  هدروآ  رد  رامش  هب  ار  وا  دنک  تباث  وا  يارب  هزادنا  هک  ره  تسا و  هدرک  تباث 
هک تسیرطف  تفرعم  تفرعم  هب  دارم  هکنا  ای  تسا  هیلامک  تافـص  دوجو و  هب  ناعذا  قیدصت  هب  دارم  یهجو و  هب  تسا  سدقم  تاذ 

دارم هک  تسا  نآ  رهاظ  تادابع و  نیهارب و  لیالد و  هب  تسا  نآ  لیمکت  قیدصت  هب  دارم  دـشاب و  یم  فیلکت  لوا  رد  ار  سک  همه 
زین تدابع  رد  صالخا  دشاب و  دارم  هیناکما  تامـس  هینامـسج و  تافـص  زا  یلاعت  قح  ندینادرگ  صلاخ  تارقف  نیا  رد  صالخا  هب 

هتـسناد و اکرـش  نآ  دننام  ار  ادـخ  دـهد  یم  رارق  تدابع  رد  یلاعت  قح  يارب  کیرـش  هک  یـسک  هک  اریز  دـشاب  دارم  هک  تسنکمم 
وا يارب  ار  تدابع  هدرک و  وا  ریغ  تدابع  دـنک  تدابع  ار  هتخانـشن  يادـخ  هک  یـسک  تسا و  هدرک  تاـبثا  وا  يارب  ار  اـهنآ  تاـفص 

دـشاب نیا  دارم  دیاش  تسا  هدینادرگ  نورقم  ار  وا  دنک  فصو  ار  ادـخ  هک  ره  هک  دومرف  ترـضح  هکنآ  تسا و  هدـینادرگن  صلاخ 
اب ار  ادخ  ریغ  تیلزا  رد  هک  ره  تسا و  هدینادرگ  نورقم  وا  ریغ  اب  هشیمه  ار  ادخ  دنک  تابثا  هدـئاز  ياهتفـص  ادـخ  يارب  هک  ره  هک 

دوجولا بجاو  ود  هک  ره  دوب و  دناوت  یمن  ینامز  میدـق  نکمم  هک  اریز  تسا  هدـش  لئاق  دوجولا  بجاو  ودـب  دـنادرگ  نورقم  ادـخ 
ره تسا و  هداد  رارق  ءزج  ود  القا  ادـخ  رد  سپ  زایتمالا  هب  ام  كارتشالا و  هب  ام  زا  دنـشاب  بکرم  کی  ره  ناشیا  هک  دـیاب  دوش  لیاق 

دنـشاب لیلد  ود  هب  هراشا  تارقف  نیا  هک  تسنکمم  تسا و  هتخانـشن  دوجو  بوجو  هب  ار  وا  دهد  رارق  ازجا  نآ  زا  بکرم  ار  ادخ  هک 
دـشاب و هللا  فصو  ریغ  زا  میود  لیلد  يادـتبا  تشذـگ و  هکناـنچ  دـشاب  ریغ  هب  یلاـعت  بجاو  جاـیتحا  نـالطب  رب  لوا  لـیلد  ياـنب  و 

یم مزال  هک  دشاب  نآ  هیزجت  زا  دارم  هک  رما  نآ  ای  تشذگ  شریرقت  هکنانچ  دـشاب  یلاعت  بجاو  بکرت  موزل  رب  نآ  كالم  نیاربانب 
يوزج رد  ربدم  کی  ره  دوش و  يرجتم  ناشیا  یهاشداپ  دشابن و  لقتـسم  کی  چـیه  یهاداپ  رد  هک  دوجولا  بجاو  دوجو و  زا  دـیآ 

رد ترضح  هچنآ  تسا و  رهـسظا  لوا  ددرگرب و  عنامت  ناهرب  تاریرقت  زا  یکی  هب  سپ  تسود  ره  صقن  نیع  نیا  دنـشاب و  ملاع  زا 
اریز دشاب  یـسح  هراشا  دارم  هک  لمتحم  تسا  هدرک  دیدحت  هک  قیقحت  هب  سپ  ادخ  يوس  هب  دنک  هراشا  هک  ره  هک  دنا  هدومرف  رخآ 

هراشا هک 
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هک دشاب  هتـشاد  دودح  هک  تسنآ  ندوب  مزلتـسم  ندوب  یناکم  دـشاب و  یناکم  زیچ  نآ  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  يزیچ  يوس  هب  یـسح 
هک دشاب  یلقع  هراشا  دارم  هک  تسلمتحم  تسندمآرد و  رد  دعب  نتـشاد و  ازجا  مزلتـسم  نتـشاد  دودح  دـنک و  هطاحا  اهنآ  هب  ناکم 

یفانم یلقع  بیکرت  تسیلقع و  بیکرت  مزلتـسم  یلقع  دح  تسیلقع و  دـح  مزلتـسم  نآ  دـشاب و  سدـقم  تاذ  هنگ  تفرعم  زا  هیانک 
سپ ینعی  دوش  یم  هقباـس  تارقف  رب  عرفتم  هرقف  نیا  ُُهتاذ  ِهیبسَتلاـِب  َفِرُع  نِم  ُهللا  َسیَلَف  لوا  هبطخ  رب  میتـشگرب  تسا  دوجو  بوـجو 
تسا هتخانـشن  هناگی  ار  ادخ  ههنتکا و  ُهَدَحَو  ُهاِّیا  الَو  دوش  هتخانـش  وا  تاذ  تانکمم  تاقولخم و  هیبشت  هب  هک  یـسک  نآ  تسین  ادخ 

وا سدقم  تاذ  هنگ  هب  تانکمم  رگا  هک  اریز  تسا  هدرک  وا  هنگ  نتخانش  بلط  ای  تسا  هدرک  نایب  ار  وا  سدقم  تاذ  هنگ  هک  یسک 
یم ردب  ناشیا  نهذ  رد  هک  یلقع  تروص  نآ  هکنآ  ای  یناکما  تافص  زا  یضعب  رد  تانکمم  اب  دوب  دهاوخ  کیرش  وا  دیسر  دنناوت 

تباث وا  يارب  یلاثم  یـصخش و  هک  یـسک  تسا  هتفاین  رد  ار  وا  هتقیقح  هکتم و  نم  باصا  هتقیقح  دهاوخ و ال  بجاو  کیرـش  دـیآ 
وا قفاوم  ار  نهذ  تروص  تسا و  هداد  رارق  نهذ  رد  لثمتم  ار  وا  هکنآ  ای  تسا  هداد  رارق  وا  يارب  دـننام  هبـش و  هکنآ  اـی  تسا  هدرک 

يارب هینامسج  دودح  دننام  يدودح  یتیاهن و  هک  یسک  تسا  هدرکن  قیدصت  وا  هب  هاهن و  نم  قدص  هبالو  تسا  هتـسناد  تقیقح  رد 
دـصق هیلا و  راشا  نم  هدمـص  هدیـسر و ال  وا  تقیقح  دنکب  هک  هدرک  نامگ  هتـسناد و  دوخ  رکف  تیاهن  ار  وا  ای  تسا  هدرک  تباث  وا 

هایا الو  یلقع  یمهو و  یـسح و  هراشا  زا  معا  ای  یـسح  هراشا  هب  وا  يوس  هب  تسا  هدرک  هراـشا  هک  یـسک  ار  وا  بناـج  تسا  هدرکن 
تسا هدرکن  للذت  وا  يارب  هضعب و  نم  للذت  هل  الو  وا  ریغ  هب  تسا  هدرک  هیبشت  ار  وا  هک  یسک  تسا  هتساوخن  ار  وا  ههبش و  نم  ینع 

فلاخم تفص  رد  یلاعت  قح  تسا و  هدیتسرپ  ار  دوخ  هتخانشن  هک  اریز  هدرک  تباث  وا  يارب  يوزج  یـضعب و  هک  یـسک  یگدنب  رد 
یلکش یتروص و  وا  يارب  ینعی  تسا  هدرک  مهوت  ار  وا  هک  یـسک  تسا  هدرکن  هدارا  ار  وا  همهوت و  نم  دارا  هایا  تسوا و ال  هتخانش 
عونصم هسفنب  فورعم  لک  تسوا  تقیقح  ریغ  دنسر  یم  نآ  هب  قلخ  ماهوا  لوقع و  هچنآ  هکنآ  ای  تسا  هداد  رارق  مه  ورد  یتایه  و 
دنمسق ود  رب  ءایشا  هک  تسنآ  رب  ینبم  هکنآ  لوا  رب  ینعم  لصاح  نایب  تسا و  هدش  هتخانش  دوخ  سفن  هب  هدش  هتخانـش  هک  ره  ینعی 

دوش و هدینـش  هک  يادص  دوش و  مدید  هک  دیز  دننام  دنوش  یم  هتخانـش  دوخ  سفن  هب  اهنآ  دـنوش و  یم  كردـم  ساوح  هب  یـضعب 
دوخ سفن  هب  هچ  ره  هک  تسا  نآ  دارم  سپ  یلاعت  قح  دننام  دـننک  یم  لالدتـسا  اهنآ  رب  راثآ  هب  دـنیآ و  یمن  رد  ساوح  هب  یـضعب 

هچ ره  مود  .دش  دناوت  یمن  ساوح  هب  كردم  یلاعت  قح  سپ  تسا  عونـصم  نکمم و  وا  دیآ  یم  رد  ساوح  هب  دوش و  یم  كردـم 
بحاص ره  دـشاب و  یم  ازجا  لـقعت  تهج  زا  دـنکب  لوصو  هکنآ  راـبتعا  هب  اـت  تسیعونـصم  نکمم  وا  دوش  كردـم  تقیقح  دـنکب 

میـس .دـیآ  یم  مزال  بکرت  ددـعت و  دوب و  دـهاوخ  وا  تقیقح  زا  يدرف  یلقع  تروص  هکنآ  رابتعا  هب  ای  تسنکمم  بکرم و  يوزج 
هن تسا  دوخ  سفن  هب  مولعم  تروص  نآ  دـیآ و  یم  رد  نهذ  رد  نآ  زا  یتروص  دوش  یم  روصتم  لـقعتم و  هچ  ره  هک  میوـگ  هکنآ 

ناـهذا و رد  هچ  ره  هکنآ  رب  دوب  دـهاوخ  لـیلد  هرقف  نیا  سپ  دوش  یم  مولعم  تروص  هب  تروـص  بحاـص  نآ  رگید و  تروـص  هب 
عونـصم و تسا  هسفنب  مولعم  هک  تروـص  نآ  هک  اریز  دوـب  دـناوت  یمن  یلاـعت  قـح  تاذ  هنک  تقیقح و  نیع  دـیآ  یم  ردـب  لوـقع 
هک دوب  دـناوت  نوچ  سپ  تسا  هدرک  لـقعت  هک  تسا  صخـش  اـهنآ  هلمج  زا  هک  رایـسب  لـلع  هب  تسا  لـطعم  تسنکمم و  ثداـح و 

هرقف نیا  دیؤم  دکوم و  هدنیآ  هرقف  ینعم  نیاربانب  دـیآرد و  نهذ  رد  تسین  اور  وا  رب  جایتحا  هنوگ  چـیه  هک  دوجولا  بجاو  تقیقح 
روص دننام  یلاعت  قح  ینعی  دراد  یتلع  تسلولعم و  وا  دوخ  ریغ  رد  تسمئاق  هچ  ره  لولعم و  هاوس  یف  مئاق  لک  دوب و  دهاوخ 
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دهاوخ لحم  نآ  هب  جاتحم  نیقی  دوجو و  رد  دـشاب  نینچ  رگا  هک  تسین  دوخ  ریغ  هب  مئاق  تسا و  هدرکن  يزیچ  رد  لولح  ضارعا  و 
تردق و ملع و  دوجو و  رب  ینعی  وا  رب  دوش  یم  هدرک  لالدتسا  وا  ياه  هدیرفآ  ای  وا  ندیرفآ  ادخ و  عنصب  هیلع  لدتسی  هللا  عنصب  دوب 
ای دوـش  یم  هدرک  داـقتعا  اـهلقعب  هتفرعم و  دـقنعت  لوقلاـب  تسا و  هقباـس  هرقف  لوا  ینعم  دـیؤم  هرقف  نیا  وا و  هیلاـمک  تافـص  ریاـس 

قلخ رب  وا  تجح  دوش  یم  تباـث  ار  قلخ  وا  ندروآ  ددـپ  ون  ندرگ و  قـلخب  وا  هجح  تبت  هرطفلاـب  وا و  تفرعم  دوـش  یم  مکحتـسم 
قح هچنآ  هب  دـشاب  هراـشا  هک  تسلمحم  وا و  تمکح  تردـق و  ملع و  تینادـحو و  دوـجو  رب  تسلیلد  یقوـلخم  ره  قـلخ  هـک  اریز 

هدرک قلخ  نانچ  ار  سک  همه  یلاـعت  قح  ینعی  هک  دـنا  هتفگ  نارـسفم  اـهیلع و  ساـنلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  هک  تسا  هدومرف  یلاـعت 
دراو ینعم  ود  ثیداحا  رد  دسانـشب و  تسا  فیلکت  طانم  هک  يردق  هب  ار  یلاعت  قح  دنروایب و  نامیا  هک  دنتـسه  نآ  لباق  هک  تسا 

عبطلاب الخم  ار  دوخ  دنس و  رب  فیلکت  تهج  هب  نوچ  هک  تسا  هدرک  قلخ  مالـسا  رب  ار  سک  همه  یلاعت  قح  هکنآ  لوا  .تسا  هدش 
ار دوخ  تفرگ و  قلخ  زا  ار  دوخ  تینادحو  تداهـش  تسنا  زور  رد  یلاعت  قح  هکنآ  مود  .دنیامن  یم  دوخ  قلاخ  هب  ناعذا  دـننادرگ 

بـسانم هرقف  نیا  رد  ریخا  ینعم  ًاصوصخ  یناعم  نیا  همه  تخانـش و  یمن  ار  دوخ  سک  چـیه  دوب  یمن  نا  رگا  دیناسانـش و  قلخ  هب 
قلاخ ادخ  نوچ  ینعی  ناشیا  نایم  وا و  نایم  تسا  هدـیدرگ  باجح  ار  قلخ  ادـخ  ندـیرفآ  مهنیب  هنیب و  باجح  قلخلا  هللا  قلخ  تسا 
یمن رد  هب  ناشیا  لوقع  ساوح و  هب  هک  تسا  هدش  ببـس  نیا  دـشاب  قولخم  نیابم  تفـص  تاذ و  رد  دـیاب  یم  قلاخ  تستانکمم و 

ناشیا صقن  وا و  لاموک  ریغ  هب  تانکمم  ادخ و  نایم  یباجح  هک  تسا  نآ  لصاح  دیـسر و  دنناوت  یمن  وا  سدقم  تاذ  هنکب  دیآ و 
لوا دراد  لامتحا  ود  هرقف  نیا  ار  ناشیا  نتـشاد  ناکم  تسوا  تقرافم  ار  ناشیا  وا  تنیاـبم  مهتییا و  هتقراـفم  مهاـیا  هتعیاـبم  تسین و 

ناکم رد  ناشیا  دشاب و  یناکم  رد  وا  هک  رگیدـکی  زا  تستاقولخم  تنیابم  لثم  هن  قلخ  وا  یلاعت  قح  تنیابم  هک  دـشاب  نادرم  هکنآ 
مود .نامز  ناکم و  رد  لوصح  زا  تسا  هزنم  وا  ناکم و  نامز و  هرومـسم  رد  دنبوبحم  ناکما  ببـس  هب  ناشیا  هک  تسیاب  هکلب  رگید 

مـالک رد  سپ  تسین  اور  نتـشاد  ناـکم  ار  وا  ببـس  نیا  هب  تافـص  رد  تسقلخ  نیاـبم  یلاـعت  قـح  نوـچ  هک  دـشاب  نآ  دارم  هکنآ 
نَع ِءالتبُم  ِلُک  ِزجِعل  َُهل  َءادِتبا  نَا ال  یلَع  مُهَلیلَد  مُهاِیا  ُهَءادـتبِا  تسا َو  رهظا  لوا  ینعم  تقرافم و  ببـس  ینعی  دوب  دـهاوخ  يریدـقت 

هدـش و ادـتبا  تسا  زجاع  هک  اریز  تسین  یئادـتبا  یتلع و  ار  وا  هکنآ  رب  تسا  ناشیا  لیلد  ار  ناشیا  ادـخ  ندرک  ادـتبا  هریَغ و  ِءادـتبِا 
نیداملا و هقافب  تاودالا  هداهـشل  هیف  هادا  نا ال  یلع  مهلیلد  مهاـیا  هودا  دـنیرفایب و  دـنک و  ادـتبا  ار  دوخ  ریغ  هکنآ  زا  هدـش  هدـیرفآ 
تاودا و ادخ  رد  هکنآ  رب  ار  ناشیا  تسلیلد  ساوح  يوق و  حراوج و  اضعا و  تالآ و  تاوادا و  بحاص  ار  تاقولخم  ادخ  دینادرگ 

يوس هب  دـناد  هام  بحاص  هک  اهنآ  دـنراد  جایتحا  هکنآ  رب  تاودا  دـنهد  یم  یهاوگ  هک  اریز  دـشاب  یمن  هساح  يوضع و  يوزج و 
هنوگچ سپ  هنکمم  تلع و  هب  دنجاتحم  دوخ  هکنآ  رب  تاودا  دنهد  یم  تداهـش  هکنآ  اب  دشاب  یمن  يزیچ  هب  جاتحم  ادـخ  تاودا و 

رد تراـبع  هب  تسا و  ریبعت  وا  ياـهمان  سپ  ریبـعت  هؤامـساف  تسا  يرهاـظ  لوا  اـیوگ  دوب و  دـنناوت  تاذـلاب  ینغ  دوجولا  بجاو  رد 
ریغ هب  یلاعت  قح  رد  دنمهف و  یم  شوگ  هب  یئاونش  دنیوگ  عیمس  رگا  هچنانچ  تساهنآ  تالولدم  ریغ  هک  تسا  مدنچ  ینعم  ندروآ 

تاعونـصم عنـص  رد  ینعی  تسین  تیناهف  وا  ياهرادرک  میهفت و  هلاعفا  دننک و  یم  ریبعت  ترابع  نیا  هب  تامومـسم  زا  ندوب  ملاع  زا 
تسا هدینامهف  تاقولخم  هب  ار  دوخ  هیلامک 
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یمن اـهنآ  هب  اـهلقع  هک  تقیقح  ینعی  دـشاب  میخفت  میظعت و  يارب  نیونت  هک  دوب  دـناوت  یم  تسا و  یقیقح  وا  تاذ  ٌهقیقَح و  ُُهتاذ  َو 
تباث و ینعم  نیا  هب  تسا  هنسح  تافص  هب  فاصتا  راوازس  شسدقم  تاذ  ینعی  دشاب  راوازس  ینعم  هب  تقیقح  هکنآ  ای  دیـسر  دناوت 
تسوا و قلخ  نایم  وا و  نایم  ندینادرگ  ادج  وا  هنک  هِقلَخ و  َنَیب  هَنَیب َو  ُقیرفَت  هُهنُک  تسین َو  وا  رد  لاوز  رییغت و  هار  ینعی  دشاب  مزال 
اب تکراشم  هنوگ  چیه  تافـص  تاذ و  هنک  رد  هکنآ  هب  دشاب  هراشا  هکنآ  لوا  تسا  لمحم  هرقف  نیا  رد  هجو  ود  رـصاق  نبا  رظن  رد 
رد وا  هب  هک  اریز  وا  تاقولخم  وا و  نایم  تسا  هدنکفا  یئادج  وا  سدقم  تاذ  هنک  هک  دوش  یم  نآ  شلـصاح  سپ  درادـن  تاقولخم 
هک اریز  وا  زا  زا  ار  تانکمم  تافـص  دننک  یفن  هک  تسنآ  دحوم  دیحوت  تیاهن  هک  دشاب  نآ  دارم  هکنآ  مود  .دـنرادن  کیرـش  هنک 

هرقف وا و  هنک  تفرعم  ینعی  دوب  دـهاوخ  رادـقم  یفاضم  مالک  لوا  رد  سپ  تسین  وا  تافـص  تاذ و  هنک  تفرعم  هب  یهار  ار  ناـشیا 
ریغ هچ  ره  ینعی  تسوا  ریغ  هچ  ره  يارب  تسیدـیدحت  ندوـب  وا  ریغ  هاوساـمل و  دـیدحت  هروـیغ  تـسلوا و  ینعم  دـیؤم  نـیا  زا  دـعب 
ِنَم ُهللا  َلِـهَج  دَـقَف  دوـب  ناوـت  یمن  وا  رد  لاـح  رد  تسوا و  نیادـب  ریاـغم و  تسوا  ریغ  هچنآ  اـی  تـقیقح  رد  تـسوا  ریاـغم  تـسوا 

لاوس وا  زا  تانکمم  تاینامسج و  فاصوا  ای  دنک  یم  وا  فصو  بلط  هک  یسک  ادخ  هب  تسا  لهاج  هک  قیقحت  هب  سپ  ُفَصوَتْـسا 
نم هادـعت  دـق  اهنیا و  لاثما  دراد و  گـنر  هچ  تسا و  رادـقم  هچ  وا  یگرزب  تساـجک و  رد  ادـخ  هک  دـنک  لاوس  هچناـنچ  دـنک  یم 

يزیچ لامتشا  زا  دارم  هکنآ  لوا  .دراد  لامتحا  دنچ  هرقف  نیا  تسا  هدومن  وا  لامتشا  هک  ره  تسا  هتـشذگ  رد  وا  رد  وا  زا  هلمتـشا و 
هتسناد دوخ  هب  طیحم  هماج  شورب  ار  وا  هک  یـسک  تسا  هتـشذگ  رد  وا  تفرعم  زا  هتخانـشن و  ار  ادخ  ینعی  دشاب  یندیـشوپ  دوخ  رب 

هب هطاحا  نکاما  ماسجا و  شور  هب  یلاعت  قح  هک  دـشاب  هدرک  مهوت  هکنآ  اـی  تسا  هدـش  لـئاق  تاـنکمم  رد  وا  لولح  هب  ینعی  تسا 
هک یـسک  هتـشذگ  رد  ادخ  زا  ینعی  دشاب  هنک  تفرعم  زا  هیانک  دشاب و  ار  ادـخ  رم  وا  لامتـشا  دارم  هکنآ  مود  .تسا  هدرک  تانکمم 

دننام يزیچ  هک  دوش  لیاق  ینعی  تسا  هدش  دراو  هملشا  دیحوت  ياه  هخسن  زا  یضعب  رد  تسا و  هدرک  وا  دنکب  هطاحا  هک  دنک  مهوت 
تسا و هتفای  ار  وا  هنک  هک  تسا  هدرمک  نامگ  هک  یـسک  تسا  هتفاین  ار  وا  ههتنکا و  نم  هاطحا  دـق  تسا و  هدرک  هطاحا  وا  هب  ناـکم 

هبتـشم ار  وا  هک  قیقحت  هب  سپ  هدومن  وا  زا  هینامـسج  تایفیک  زا  یلاوس  وا  تسا  هنوگ  هچ  تفگ  هک  ره  ههبـش و  دقف  فیک  لاق  نم 
ینعی تسا  هدرک  تابثا  وا  يارب  یتلع  هک  قیقحت  هب  سپ  ارچ  هک  دیوگ  هک  یسک  هللع و  دقف  مل  لاق  نم  تسا و  هتسناد  تانکمم  هب 
یلاعت قح  هیلامک  تافص  دوجو و  سپ  دش  ملاع  ببس  هچ  هب  دیسر و  مه  هب  تلع  هچ  دش و  دوجوم  ارچ  یلاعت  قح  هک  دیـسرپ  رگا 

هچ هک  دیوگ  هک  ره  هتقو و  دقف  یتم  لاق  نم  دراد و  یمن  یتلع  ادخ  تافـص  تاذ و  هکنآ  لاح  تسا و  هدـینادرگ  یتلع  هب  للعم  ار 
لاح تسا و  هتـسناد  ینامز  ار  وا  هکنآ  ای  تسیل  زا  وا  دوجو  هکنآ  لاح  تسا و  هداد  رارق  وا  دوجو  يارب  ینامز  ادتبا  سپ  دـش  تقو 

ار يزیچ  هداد و  رارق  يزیچ  نمض  رد  ار  وا  سپ  تسا  زیچ  هچ  رد  هک  دیوگ  هک  ره  هنمـض و  دقف  میف  لاق  نم  تسین و  ینامز  هکنآ 
نیا دـش و  دـناوت  یم  طیحم  وا  هب  ناکم  هک  هتـسناد  نانچ  ار  وا  سپ  تسناکم  هچ  رد  هک  دـیوگ  هکنانچ  تسا  هتـسناد  طـیحم  وا  هب 

اور قلاخ  رب  هک  تسا  یظفل  ندوب  روصحم  لصا  هکنآ  اـب  دـنناکما  مزلتـسم  کـی  ره  تسجاـیتحا و  يزجت و  تسا و  مسج  مزلتـسم 
َلاق نَم  دنچ َو  تیاهن  هب  دودحم و  هتـسناد  مسج  ار  وا  سپ  تسا  هدیـشک  اجک  ات  ادخ  هک  دیوگ  هک  ره  ُهاهَندـقَف و  َلاق  نَم  تسین َو 

ُهایاَغ نَم  ُهایاغ َو  دَقَف  ُهایَغ  نَم  ُهایَغ َو  دَقَف  یتَح م 
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یتیاهن یتیاغ و  سپ  دوب  دهاوخ  یک  ات  ادخ  هک  دیوگ  هک  یـسک  ِهِیف و  َدـحلَا  دَـقَف  ُهَفَـصَو  نَم  ُهَفَـصَو َو  دَـقَف  ُهازَج  نَم  ُهازَج َو  دَـقَف 
ره دوجو  هکنآ  رد  هتـسناد  کیرـش  تاقولخم  اب  ار  وا  سپ  دـهد  رارق  وا  ياـقب  يارب  یتیاـغ  هک  ره  تسا و  هداد  رارق  وا  دوجو  يارب 

تانکمم اب  زین  تیهام  رد  ار  وا  هک  دیاب  دناد  نینچ  ار  وا  هک  ره  تسا و  یـضعب  تیاغ  زا  دـعب  یـضعب  تیاغ  تسه و  تیاغ  ار  کی 
زجع و ناکما و  همزال  نافـص  هب  ار  وا  تسا  هدرک  فصو  سپ  دـشاب  ازجا  بحاص  وا  دـشاب و  بکرم  وا  تیهام  سپ  دـناد  کـیرش 

نا دارم  هک  تسلمتحم  رگید  ربج  ادخ و  تافص  تاذ و  رد  تسا  هادش  دحلم  هک  قیقحت  هب  سپ  دناد  نینچ  ار  ادخ  هک  ره  جایتحا و 
يدرجم هکنآ  ربانب  هتـسناد  تیاهن  ود  دح و  بحاص  ینامـسج و  ای  مسج  ار  وا  سپ  داد  رارق  یتیاهن  شدوجو  يارب  هک  ره  هک  دشاب 

دوش و یم  رت  تایآ  نیا  زا  دـعب  تارقف  عیرفت  نیاربانب  تسا و  هعیـش  ناملکتم  رثکا  راـتخم  هچناـنچ  دـشاب و  یمن  یلاـعت  قح  ریغ  هب 
دنوش یم  یهتنم  وا  هب  للع  هلسلس  هک  یقیقح  تلع  ینعم  هب  ای  دشاب  یئاغ  تلع  ینعم  هب  تیاغ  زا  قتشم  تایاغ  هک  تسلمتحم  ًاضیا 

یتیاـهن ار  یلاـعت  قح  دوجو  هک  دـنک  مکح  هک  ره  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  شداـفم  لوا  رباـنب  سپ  ددرگ  یمن  بوسنم  وا  هب  لولعم  اـی 
ریغتم و ناشیا  دوجو  تحلـصم  ياضقنا  زا  دـعب  هک  تانکمم  ریاس  دـننام  هتخاس  یتحلـصم  هدـیاف و  هب  قلعم  ار  وا  دوجو  سپ  تسه 

نآ نتسناد و  ازجا  بحاص  ینعم  تسا  نیا  تسا و  هتسناد  تاذ  رب  دیاز  ار  شدوجو  سپ  دناد  نینچ  ار  وا  هکره  دنوش و  یم  مودعم 
ریاس دننام  هتخاس  یتحلصم  هدیاف  هب  قلعم  ار  وا  دوجو  سپ  تسه  یتیاهن  ار  یلاعت  قح  دوجو  هک  دنک  مکح  هک  ره  هک  دوب  دهاوخ 

رب دیاز  ار  شدوجو  سپ  دناد  نینچ  ار  وا  هک  ره  دـنوش و  یم  مودـعم  ریغتم و  ناشیا  دوجو  تحلـصم  ياضقنا  زا  دـعب  هک  تانکمم 
هدش لئاق  ادخ  نیدنچ  هب  سپ  دناد  هادئاز  تافص  بحاص  ار  وا  هک  ره  نتسناد و  ازجا  بحاص  ینعم  تسا  نیا  تسا و  هتـسناد  تاذ 

ار وا  سپ  دناد  یهتنم  یتیاغ  هب  ار  ادخ  دوجو  هک  ره  هک  دوب  دهاوخ  نآ  دارم  یناث  ربانب  تسا و  هدیدرگ  قح  تاذ  رد  دحلم  تسا و 
تسا هتسناد  تاذ  رب  دیاز  شدوجو  سپ  دناد  تلع  هب  جاتحم  ار  وا  هک  ره  تسا و  هتسناد  تلع  هب  جاتحم  هتـسنادن و  دوجولا  بجاو 

دیسر و رصاق  نیا  رطاخ  هب  تارقف  نیا  رد  تالامتحا  نیا  هک  دیوگ  مجرتم  دش  روکذم  هک  ینایب  هب  تسا  هادش  لئاق  ههلا  ددعت  هب  و 
هیلع هللا  همحر  دیفم  خیـش  یلاما  رد  دناد و  یم  رتهب  ار  مالـسلا  مهیلع  موصعم  دارم  یلاعت  قح  دنتـسین و  يروصق  زا  یلاخ  کی  چیه 
یک ات  دیوگ  هک  ره  ینعی  هیف  دحلا  دقف  هاوح  نم  هاوح و  دقف  هایغ  نم  هایغ و  دقف  یتح م  لاق  نم  تسا و  نینچ  تارقف  نیا  ياج  هب 

قیاقح هچنانچ  تسا  هتـسناد  ار  وا  تقیقح  سپ  دـهد  رارق  وا  يارب  تیاغ  هک  ره  تسا و  هداد  رارق  وا  يارب  یتیاـغ  سپ  دوب  دـهاوخ 
یمن ریغتم  دودـحملا  دـیدحتب  ددـحتی  امک ال  قولخملا  رایغناب  هللا  ریغتی  وا ال  تاذ  رد  تسا  هدـش  دـحلم  سپ  دـناد  یم  ار  تانکمم 

هک دیوگ  مجرتم  .دنراد  هزادنا  دح و  هک  يروما  ندینادرگ  دودحم  ببـس  هب  دوش  یمن  دودحم  هچنانچ  وا  قولخم  ریغ  هب  ادخ  دوش 
لاوحا ریاس  دوجو و  مدـع  دوجو و  زا  دـسر  یم  مه  هب  تاقولخم  رد  هک  ینآ  رییغت  هکنآ  لوا  تسلمتحم  ینعم  لـصاح  رد  هجو  ود 

وا هک  دوش  یمن  نآ  ببس  هب  هدرک  قلخ  ار  دودح  هب  دودحم  تانکمم  هچنانچ  دنوش  یمن  وا  تقیقح  تافـص  رد  رییغت  ثعاب  ناشیا 
دوش مودعم  نوچ  دش و  دهاوخ  دوجوم  هک  تسمودعم  هک  یتقو  رد  دیز  هب  دارااد  ملع  یلاعت  قح  هکنآ  لثم  ددرگ  دودـح  بحاص 
تقو همه  رد  تسا و  هدیـسرن  مه  هب  يرییغت  ملع  رد  دوش و  یم  مولعم  رییغت  هب  عـجار  تارییغت  نیا  هدوـب و  دوـجوم  وا  هک  دراد  ملع 

لابقتسا لاح و  یـضام و  وا  هب  تبـسن  تسنامز  زا  جراخ  یلاعت  قح  نوچ  تسا و  هتـسناد  هجو  کی  هب  نیعم  تقو  رد  ار  دیز  دوجو 
سیل دشاب  یمن 
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تاذ رد  دـیدحت  رییغت و  رمع  اب  اهنآ  قلعتم  رد  دـیدحت  هیلامک و  تافـص  تاقلعتم  ریاس  رد  نینچ  مه  ءاـسم و  ـال  حابـص و  هللا  دـنع 
ددرگ یمن  فصتم  تادودحم  دیدحت  هب  دشاب و  یمن  وا  رد  تاقولخم  تارییغت  هک  دشاب  نآ  دارم  هکنآ  مود  .ددرگ  یمن  وا  سدقم 
یقیقح تدـحو  یلاع  قح  تدـحو  لوا  دراد  لامتحا  ینعم  رد  هک  دـیوگ  مجرتم  ددـع  لیوات  هب  هن  تسیکی  ددـعلا  لیواتب  ـال  دـحا 

هب ینعی  دحاو  ناسنا  دنیوگ  یم  هکنآ  لثم  دشاب  یم  تارثکت  عاونا  هب  نارگید  ياهتادـحو  تسین و  وا  هب  رثکت  هنوگ  چـیه  هک  تسا 
تاذ و لـصف و  سنج و  ندـب و  حور و  طـالخا و  ءازجا و  ءاـضعا و  زا  تسه  وا  هب  تارثـکت  عاونا  هب  هکنیا  هب  تیناـسنا  زا  درف  نیا 

یم يددـع  تدـحو  ار  نیا  نیکمت و  ینعم  هب  هناتکی  کی و  ینعم  هب  تینادـحو  ار  وا  هک  دـشاب  نآ  دارم  مود  کـلذ  ریغ  تاـفص و 
نبا هچنانچ  دشاب  وا  مود  هک  دشاب  رگید  يادـخ  هک  دراد  مزال  مکی  يادـخ  هک  اریز  دـشاب  هتـشاد  دوخ  سنج  زا  یمود  هک  دـنیوگ 
هیلع هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  تمدخ  هب  یبارعا  لمج  گنج  زور  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور  وا  ریغ  هیلع و  هللا  همحر  هیوباب 
يا دـنتفگ  دـندش و  یبارعا  هجوتم  ترـضح  نآ  باحـصا  سپ  تسا  دـحاو  ادـخ  هک  دـیئوگ  یم  ایآ  نینمؤملاریما  ای  تفگ  دـمآ و 

هک ار  وا  دـیراذگب  هک  دومرف  ترـضح  تسلاوس  تقو  هچ  نیا  ار  نینمؤملاریما  رطاـخ  شیوـشت  ینیب  یمن  تقو  نیا  رد  رگم  یبارعا 
رد قح  هار  هب  ار  مدرم  هک  مینک  یم  گنج  ام  ینعی  مینک  یم  بلط  نمـشد  رکـشل  زا  ام  هک  تسنامه  دـسرپ  یم  اـم  زا  یبارعا  هچنآ 
یم مسق  راهچ  رب  تسا  دـحاو  ادـخ  هک  نتفگ  یبارعا  يا  هک  دومرفب  سپ  دـنک  یم  لاوس  قح  زا  تسا و  هدـمآ  دوخ  یبارعا  میروآ 
نآ لوا  سپ  تسین  اور  ادـخ  رب  هک  هجوود  نآ  اما  تسا  تباـث  ادـخ  يارب  زا  مسق  ود  تسین و  اور  ادـخ  رب  اـهنآ  مسق  ود  هک  دـشاب 

ینیب یمن  دروآ  رد  ددعب  وا  فنـص  زا  يرگید  اب  ار  وا  ینعی  دهاوخ  رد  دادعا  نآ  هب  تسا و  نیکی  ادـخ  هک  دـیوگ  یـسک  هک  تسا 
یمن نیمیـس  ار  وا  هچنانچ  سپ  يراصن  ینعی  تسادخ  هس  نیمیـس  ادخ  هک  دنا  هتفگ  هک  نانآ  دـندش  رفاک  هک  تسا  هتفگ  ادـخ  هک 

تـسیدحاو وا  هک  ار  یـسک  دنیوگ  یم  هچنانچ  تسا  دحاو  وا  یئوگب  هک  تسا  نآ  میود  تفگ  ناوت  یمن  یمن  نیمکی  تفگ  ناوت 
هب تسادخ  هیبشت  مزلتسم  هک  اریز  تسین  اور  ادخ  رب  نیا  ناسنا و  سنج  زا  تسیعون  یشبح  ای  تسیدنه  هک  وا  فنـص  ینعی  سان  زا 
هک تسا  نآ  لوا  ادخ  رد  دـنا  تباث  هک  هجو  ود  اما  هتـشاد و  دوخ  ریغ  هب  یتهابـش  هک  نآ  زا  تسا  رتدـنلب  رت و  لیلج  ادـخ  وا و  ریغ 

هناگی صخـش  نالف  هک  دنیوگ  یم  هچنانچ  درادن  ریظن  هیبش و  تافـص و  تاذ و  رد  تسا  هناگی  ینعی  تسا  دـحاو  ادـخ  هک  دـنیوگ 
رد هن  دوش  یمن  مسقنم  ینعی  تسا  ینعملا  يدـحا  ام  راگدرورپ  هک  دـنیوگ  هک  تسنآ  مود  اـم  راـگدرورپ  تسا  نینچ  تسا و  رهد 

تـسا نینچ  مه  هیمهو و  يازجا  هب  مهو  رد  هن  هیلقع و  يازجا  هب  لقع  رد  هن  هدوجوم و  تافـص  تاذ و  ای  هیجراخ  يارخا  هب  جراخ 
ادیوه ینعم  هب  یکی  تسا  هدش  دراو  ثیداحا  رد  ینعم  دب و  قح  يامـسا  رد  رهاظ  هک  نادب  رـشابملا  لیوالتب  رهاظ ال  ام  راگدرورپ 

دشاب و هدش  نآ  رـشابم  یمـسج  هکنآ  هب  هن  تسادیوه  رهاظ و  ادـخ  هک  تسا  نآظ  هرقف  نیا  ینعم  لوا  رب  انب  بلاغ  ینعم  هب  یکی  و 
طلـسم بلاغ و  هک  تسا  نآ  دارم  یناث  ربانب  تسا و  هدیدرگ  ادیوه  هب  تامالع  راثآ و  تایآ و  هب  هکلب  دـشاب  هدـمآ  رد  یمـسج  هب 
یلجتم هیور  لالهتساب  یلجتم ال  دشاب  هدمآ  ربد  ماسجا  يالاب  رب  دشاب و  یمسج  رـشابم  هکنآ  هب  هن  الیتسا  تردق و  هب  قلخ  رب  تسا 

نطاب دشاب  هدید  مشچ  هب  ار  وا  هام  شور  هب  هکنآ  هب  قلخ  يارب  تسا  هدرک  هولج  ینعی  تسا  ندیدرگ  رهاظ  ندرک و  هولج  ینعم  هب 
هنکب اهلقع  لوقع و  زا  تسناهنپ  هکنیا  لوا  تسا  هدش  ریسفت  هجو  ود  هب  زین  نطاب  هک  نادب  هلیازمب  ال 
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یناکم زا  قولخم  ندـش  ناهنپ  یـشورب  هکنآ  اب  هن  تسناهنپ  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  هرقف  نیا  ینعم  سپ  دنـسر  یمن  وا  تافـص  تاذ و 
رد هک  تسنانچ  هن  هک  تسا  نآ  دارم  سنا  دوم  نطاوب  هب  تسملاع  هکنآ  مود  .دشاب  هدش  بیاغ  رگید  ناکم  رد  دـشاب و  هدـش  لیاز 

یتفاسم ناشیا  وا و  نایم  هکنآ  هب  هن  قلخ  زا  تسادج  هفاسمب  نئابم ال  دشاب  هدیدرگ  ملاع  اهنآ  هب  ات  دـشاب  هدـش  لخاد  ءایـشا  نطاوب 
هن تاقولخم  هب  تسکیدزن  هانادمب  بیرق ال  تافص  تاذ و  رد  تسناشیا  نیابم  تاقولخم  صقن  وا و  لامک  ببس  هب  هکلب  دشاب  هدوب 

مـسحتب فیطل ال  ناشیا  هب  تمحرم  یطل و  ناشیا و  تیبرت  تیلع و  ناـشیا و  رب  عـالطا  ملع و  تهج  زا  هکلب  ینامـسج  یکی  دزن  هب 
كاردا و زا  ندوـب  ناـهنپ  درجتم و  ینعم  هب  تفاـطل  لوا  دـننک  قـالطا  ینعم  هس  یهلا  يامـسا  رد  ار  فـیطل  ثیداـحا  رد  هک  نادـب 

عنام ای  دیاین  رد  هدید  هب  هک  دنیوگ  یم  ار  یمـسج  ًاضیا  دشابن و  ظیلغ  هک  دنیوگ  یم  ار  یمـسج  دـنیوگ  هک  قولخم  رد  ساسحا و 
فیطل عناص  نالف  هک  دنیوگ  یم  هچنانچ  تسوکین  فیطل و  ياهتعلخ  قلاخ  هکنآ  مود  هنیک  بآ  بآ و  دننام  دشابن  شبقع  یندـید 

هرقف نیا  رد  دوخ و  ناگدنب  هب  تسا  تمحرم  تقفـش و  فطل و  بحاص  هکنآ  میـس  .دزاس  یم  وکین  ای  هزیر  ياهتعنـص  ینعی  تسا 
هب تسا و  کچوک  شمـشچ  ای  تسگنت  شماوق  هک  دـنیوگ  یم  قولخم  رد  هک  ینعم  هب  هن  تسا  فیطل  ینعی  تسا  رهظا  لوا  ینعم 
مود ینعم  دـننک و  یمن  هطاحا  وا  هب  اـهلقع  دوش و  یمن  یئرم  تسا و  درجم  هک  ینعم  نیا  هب  هکلب  دـیآ  یمن  رد  هدـید  هب  ببـس  نیا 
دشب وا  تیمسج  مزلتسم  هک  زین  تسحراوج  اضعا و  تلوازنم  هب  هن  ار  فیطل  ياهتعنص  وا  ندیرفآ  هک  دشاب  نآ  دارم  هک  تسلمتحم 
مدع دـعب  دوجوم ال  تسا  دـیعابا  اما  تسلمتحم  زین  میـس  ینعم  ادـنوش و  یم  دوجوم  زیچ  همه  هلماک ش  هدارا  قلعت  ضحم  هب  هکلب 

هدـننک رارطـضاب  لـعاف ال  تسین  هدوبن و  اور  رورب  مدـع  تیل و  زا  هکلب  دـشاب  هدـش  دوجوم  ندوبن  زا  دـعب  هکنآ  هب  هن  تسا  دوجوم 
دنناد و یمن  راتخم  دنناد و  یم  بجوم  لعاف  ار  ادخ  امکح  زا  یـضعب  هچنانچ  ربج  رارطـضا و  يور  زا  هن  دـهاغوخ  ار  هچ  ره  تسا 

تسال هدننک  ریدقت  هرکف  لوحب  ردقم ال  یتلا  ندروآ  رد  تکرحب  هن  تسا  هدننک  ینعی  هلا  بارطضاب  تسا ال  نینچ  هغالبلا  جهن  رد 
رد ندرک  لمات  ربدـت و  دوخ و  رکف  ندروآ  رد  تکرح  هب  دـنجاتحم  روما  رد  نیقولخم  هچناـنچ  رکف  ندروآ  رد  نـالوحب  هن  ار  روما 

ندب تسام و  هدننک  هدارا  همامهب  دیرم ال  یندب  تکرح  هب  ای  يرکف  تکرح  هب  هن  ار  ایـشا  تسا  هدـننک  ریبدـت  هکرحب  ربدـم ال  اهنآ 
ملع نیع  مشا  هدارا  تیشم و  هکلب  دوش  ثداح  ار  وا  يدصق  يزیچ و  هکنآ  یب  تسا  هدنهاوخ  همهب  ءاش ال  یمزع  یمامتها و  دارم و 
یم رهاظ  ثیداحا  زا  هچنانچ  تسلعف  تافص  زا  نآ  تسا و  داجیا  ای  تسا  تاذ  نیع  نآ  دنیوگ و  یم  ناملکتم  هچنانچ  تسحلص  اب 

ریصب يوزج  یتلاب و  هن  تساونـش  هلاب  عیمـس ال  یندرک  سمل  یندیلام و  تسد  هب  هن  تسا  هدننک  كاردا  هسـسحمب  كردم ال  دوش 
دنثداح اهنامز  هکنآ  ای  تسین  ینامز  ینعی  اهنامز  اهتقو و  هدوبن  وا  بحاصم  تاقوالا  هبحـصت  يوضع ال  یناداب و  هن  تسانیب  ءاداب  ال 

ار یکنیپ  هنـس  اهباوخ و  درک  یمن  ار  وا  تانـسلا و  هذخات  اهناکم و ال  تسا  هتفرگن  ارف  ار  وا  نکامالا و  هنیمـضت  تسمیدق و ال  وا  و 
دنک یمن  هزادنا  تافصلا و  هدحت  نارک و ال  باوخ  ياج  هچ  دشاب  یمن  ار  وا  فیعـض  باوخ  ینعی  تسباوخ  همدقم  هک  دنیوگ  یم 

تاودالا و هدیفت  تسین و ال  هدئاز  تافص  بحاص  هکنآ  ای  دسر  یمن  وا  تافـص  وا  تاذ  دنکب  قلخ  تافیـصوت  ینعی  تافـص  ار  وا 
هدش دراو  هدیقت  خسن و ال  یضعب  رد  راهنلا و  ار  وا  دشخب  یمن  عفن  هدئاف 
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هدـفرت ـال  تسا و  نینچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  هبطخ  رد  تـسین و  تـنآ  رب  دوـصقم  دـیقم و  وا  ياـهراک  ینعی  تـسا 
یـشیپ هلزا  ءادـتبالا  هدوجو و  مدـعلا  هنوک و  تاقوالا  قبـس  تالآ  حراوج و  اضعا و  تاودا و  ار  وا  دـنک  یمن  تناعا  ینعی  تاودالا 
تقبـس دارم  هکنآ  لوا  تسا  لـمتحم  هجو  دـنچ  تارقف  نیا  رد  وا  تیلزا  ادـتبا  رب  وا  دوجو  مدـع  رب  وا و  ندوب  اـهتقو  رب  تسا  هفرگ 

هنوگ چـیه  هک  مدـع  رب  تسا و  هدـشن  نامز  هب  دـیقم  هک  اهنامز  رب  تسا  هدـیدرگ  بلاغ  شدوجو  ینعی  هبلغ  ینعم  هب  دـشاب  يونعم 
وا هیلامک  تافـص  رد  وا و  دوجو  رد  ادتبا  هک  نتـشاد  ادتبا  رب  هدـیدرگ  بلاغ  شتیلزا  هتفاین و  هار  شـسدقم  تاذ  رد  یتسین  مدـع و 
وا دوجو  ینعی  دشاب  اهنآ  يادتبا  ادتبا و  دشاب و  تانکمم  مدع  مدع  زا  دارم  دـشاب و  تیلع  هب  تقبـس  دارم  هکنآ  مود  تسین  روصتم 

هکنآ میـس  تسه  تاشقانم  یـضعب  هجو  نیا  رد  تسا و  هدـیدرگ  اهادـتبا  تلع  وا  تیلزا  تسا و  هدـیدرگ  اهمدـع  اهدوجو و  تلع 
تدادوجوم دوجو  هب  لصتم  اهمدـع  زا  شیپ  هدوب و  اهنامز  زا  شیپ  وا  دوجو  ینعی  دـشاب  يریدـقت  یمه و  نامز و  بسح  هب  تقبس 

دش هتسناد  ار  هکردم  ساوح  رعاشم و  وا  ندیرف  اب  هل  رعشم  نا ال  فرع  رعاشمل  هریعشتب  هدوب  اهادتبا  زا  شیپ  وا  تیلزا  هدوب و  رگید 
هب همدقم  نیا  تابثا  تامولعم و  عیمج  هب  تسملاع  تاذ  هب  هکلب  تسین  دیامن  ساسحا  كاردا و  نآ  هب  هک  يوق  يرعشم و  ار  وا  هک 
ام هک  دشاب  نآ  دارم  هکنآ  مود  تشذگ  هچنانچ  دوب  دـناوت  یمن  دوخ  قولخم  هب  فصتم  یلاعت  قح  هکنآ  لوا  تسنکمم  هجو  دـنچ 
زا تسا  هزنم  ادـخ  هک  میتسناد  رعاشم  نیا  هب  میجاـتحم  كاردا  رد  اـم  هک  میتسناد  اـم  رب  ار  رعاـشم  یلاـعت  قح  هضاـفا  زا  دـعب  نوچ 

لوعجم لعاج و  هک  دیاب  یم  هک  دناد  یم  لقع  نوچ  هکنآ  میـس  دوب  دـهاوخ  جاتحم  ام  لثم  دـشاب  رعاشم  ار  وا  رگا  هک  اریز  رعاشم 
داد ام  هب  رعاشم  نوچ  هکنآ  مراهچ  درادـن  رعاـشم  نینچ  وا  هک  میتسناد  اـم  رب  رعاـشم  هضاـفا  هب  دنـشاب  رگیدـکی  نیاـبم  تافـص  رد 
رد دوخ و  تاذ  هب  دوب  دهاوخ  صقان  هن  رگا  تسین و  رعاشم  ار  یلاعت  قح  هک  میتسناد  سپ  میصقان  رعاشم  نیا  نودب  ام  هک  میتسناد 

همجرت نیا  هک  تسا  روکذـم  رگید  هوجو  راحب  رد  تسلاحم و  دوجولا  بجاو  رب  نیا  دوب و  دـهاوخ  دوخ  ریغ  هب  جاتحم  دوخ  لامک 
تـسین يرهوج  ار  وا  هک  دش  هتـسناد  ار  اهرهوج  وا  نودیرف  اب  هل و  رهوج  نا ال  فرع  رهاوجلا  هرهجتب  درادن و  اهنآ  رکذ  شیاجنگ 

هلدـص و نا ال  فرع  ءایـشالا  نیب  هتداضمب  دوب و  یم  تلع  هب  جاتحم  اهنیا  لثم  هن  رگا  تسین و  هنکمم  قیاقح  نیا  سنج  ار  وا  ینعی 
ینعی تسا  حلطصم  ینعم  ای  دضب  دارم  هک  هک  نادب  ار  وا  تسین  يدض  هک  دش  هتـسناد  تسا  هتخادنا  ناشیا  نایم  رد  وا  هک  یتیدضب 
ینعم ای  یبآ  تروص  شتا و  تروص  يدیفـس و  یهایـس و  دننام  دش  دـنناوتن  عمج  لحم  کی  رد  نامز  کی  رد  هک  يدوجو  رما  ود 

لوا درک  ناوت  یم  ریرقت  هجو  دـنچ  لوا  ینعم  رباـنب  دـنیوگ  یم  وا  دـض  ار  وا  تسا  یـسک  يواـسم  توق  رد  یـسک  هک  تسا  یفرع 
دهاوخ لحم  هب  جاتحم  هن  رگا  تسین و  دض  ار  وا  هک  میتسناد  دوخ  ياهلحم  هب  دنجاتحم  هک  میدید  ار  اهنآ  دیرفآ و  ار  دادضا  نوچ 

دنک یم  فرط  رب  ار  وا  دـنک و  یم  يرگید  دوجو  عنم  کی  ره  دـض  ود  هک  مدـید  نوچ  هکنآ  مود  .تسناـکما  لـیلد  جاـیتحا  دوب و 
مراهچ دـشاب  یم  تیدـض  قولخم و  قلاخ و  ناـیم  هک  دـیاب  یم  لـقع  هکنآ  میـس  نآ  زا  تسا  هزنم  دوجولا  بجاو  هک  میتسناد  سپ 

مود ینعم  ربانب  تسین و  وا  رد  هکنآ  رب  تسلیلد  اهنیا  هداـضم  سپ  دـشاب  تاـقولخم  تافـص  زا  هزنم  هک  دـیاب  یم  قلاـخ  نوچ  هکنآ 
سپ دشاب  دوجولا  بجاو  دیاب  وا  لثم  توق  رد  دشاب  وا  يواسم  هک  يزیچ  هک  اریز  تسا  رهاظ 

259 ص :

هیوضرلا www.Ghaemiyeh.comهفحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 332 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرقب هل و  نیرق  نا ال  فرع  رومالا  نیب  هتنراقمب  دنـشاب و  ملاع  عناص  هک  دـنناوت  یمن  کی  چـیه  هکنیا  اـی  دـیآ  مزـال  بجاو  ددـعت 
ناکما هب  نکمتم  دوخ و  لحم  اب  ضرع  تنراقم  دننام  ار  وا  تسین  ینیرق  ار  وا  هک  دش  هتسناد  یضعب  هب  ار  روما  زا  یـضعب  وا  ندرگ 
سچیه هک  میتسناد  تسجابتحا  زجع و  صقن و  عاونا  نمضتم  تانراقم  نیا  زا  کی  ره  هک  مدید  نوچ  دوخ  تاموزلم  اب  مزاول  دوخ 

اب ار  ینـشور  رون و  تسا  هدینادرگ  دـض  رورحلاب  درـصلا  للبلاب و  وسجلا  مهلاب و  هبالجلا  هملظلاب و  رونلا  داض  تسین  وا  نراقم  زیچ 
ٌقِرَفُم اِهتابِداعتُم  َنَیب  ٌِفلُؤم  امرگ  اب  ار  امرس  یمرن و  يرت و  اب  ار  تبالـص  یکـشخ و  ندوب و  مُهئابارن  دوب  حضاو  یکیرات  تملظ و 

َنوُرَّکَذَت مِکَلََّعل  ِنیَجوَز  ُهانقلَخ  ءیَـش  ِلُک  نم   ِ َلَجَوَّزَع َو ُُهلوَق  َِکلذ  اهِفلَُؤم  یلَع  اهِفیلاَِتب  اِهقِرَفُم َو  یلَع  اهِقیْرفَِتب  َُهلاد  اِهباِینادـتُم  َنَیب 
هدنن تلالد  دنارگیدکی  کیدزن  هک  اهنآ  نایم  تسا  هدـنکفا  یئادـج  دـنراد  ینمـشد  رگیدـکی  اب  هک  اهنآ  نایم  تسا  هدـننک  فیلات 
يادخ هتفگ  ینعم  تسا  نیا  دنراد  هدنهد  تفلا  هکنآ  رب  اهنآ  نداد  تغل  اب  دنراد و  هدـننک  ادـج  هکنآ  رب  اهنیا  ندرک  ادـج  هب  تسا 
تایفاو تارقف  نیا  حیضوت  هک  دیوگ  مجرتم  .دنیامن  رکذت  ار  امش  دیاش  ار  عون  ود  ای  تفج  ود  میدیرفآ  زیچ  ره  نآ  هک  لیلج  زیزع 

یتاذ و تنیابم  تداضم و  ءایشا  نایم  هچنانچ  یلاعت  قح  هک  نادب  قیرفت  فیلات و  ینعم  نایب  رد  لوا  تسا  هدیاف  دنچ  رد  نایب  زجعم 
دـض ار  كاخ  اوه و  بآ و  شتآ و  هچنانچ  تسا  هداد  زین  شزیمآ  تفلا و  ناشیا  نایم  دوخ  هلماک  تردق  هب  تسا  هدـنکفا  یـضرع 

تفلا دیلاوم  رد  اهنیا  نایم  نینچ  مه  تسا و  هدینادرگ  صوصخم  يرگید  تفـص  دض  یتفـص  هب  ار  کی  ره  هدـینادرگ و  رگیدـکی 
نوخ هک  ار  هعبرا  طالخا  هچنانچ  هدینادرگ و  قفتم  رگیدکی  اب  ار  همه  هدیرفآ و  اهنیا  زا  ار  نداعم  تاتابن و  تاناویح و  تسا و  هداد 

یتفلا تیاهن  اب  ار  کی  ره  تسا و  هداد  تفلا  تاناویح  ندب  رد  ار  همه  هادیرفآ و  تایفیک  رد  فلاختم  دشاب  ادوس  ارفص و  مغلب و  و 
ار ربا  دنک و  یم  دوخ  هرک  هب  لیم  دور و  یم  الاب  دنزادگب  رگا  ار  شتآ  هچنانچ  هدرک  ادـج  دوخ  سنج  زا  دـنراد  دوخ  سنج  اب  هک 

ادج دوخ  عاونا  سانجا و  تعیبط و  هنکما  زا  ار  همه  رصانع  ریاس  نینچ  مه  دنک و  یم  زکرم  هب  ای  دوخ  هرک  لثم  دشابن  يرـصاق  رگا 
هدرک عمج  مه  اب  دنراد  داضت  تیاهن  مه  اب  هک  تسوبب  تبوطر و  تدورب و  ترارح و  تایفیک  هدرک و  عمج  دیلاوم  نادبا  رد  هدرک 

یم ادـج  رگیدـکی  زا  دـشاپ و  یم  مه  زا  ار  همه  دـناد  تحلـصم  هک  تقو  ره  زاب  هدروآ و  لمع  هب  عون  نیا  قفاوم  جازم  ناشیا  زا  و 
ياهتنیط نیابتم و  ياهلد  دـنک و  یم  ادـج  دـهاوخ  هک  تقو  ره  هداد و  تفلا  رگیدـکی  هب  تنیابم  تیاهن  اـب  ار  ندـب  حور و  دـنک و 

یهاگ دنک و  یم  لدب  تفملا  هب  ار  توادع  هاگ  هداد و  تفلا  رگیدکی  اب  هتخادـنا  ناشیا  نایم  رد  هک  یجایتحا  رابتعا  هب  ار  فلاختم 
تلالد اهنآ  هکنیا  نایب  رد  مود  میامن  یم  افتکا  نیمه  هب  تسا و  رایـسب  نخـس  ماقم  نیا  رد  دنادرگ و  یم  یهتنم  توا  دـعب  ار  تفلا 

فلاخم قیرفت  فیلاـت و  نیا  هاـگ  ره  هک  اریز  تسا  رهاـظ  شهجو  تسبوسم و  وا  هب  تاـقیرفت  تاـفیلات و  نیا  هک  عناـص  رب  دـنراد 
قارتفا و نیا  زا  نوچ  دنک و  فالتیا  قارتفا و  رب  رـشف  ار  اهنآ  دـشاب و  اهنآ  زا  يوقا  هک  دـیاب  يرـصاق  هتبلا  دـشاب  اهنآ  عبط  ياضتقم 
رد اهنیا  هدـننک  ربج  رـصاق و  نآ  هک  دـیاب  تسین  روصتم  رتوکین  رتهب و  نآ  زا  میلـس  لـقع  دزن  هک  هدـیدرگ  مظتنم  یملاـع  فـالتیا 

نادب ماقم  نیا  هب  تسنآ  تبسانم  همیرک و  هیآ  لیوات  نایب  رد  میـس  دشابن  اهنآ  هیبش  دننام و  دشاب و  تمکح  تردق و  ملع و  تیاهن 
درم دننام  تسا  هدیرفآ  لباقتم  عون  ود  ار  تاقولخم  زا  یسنج  ره  یلاعت  قح  هک  دنا  هدرک  ریسفت  نینچ  ار  هیآ  ناققحم  زا  یضعب  هک 

بش یکیرات و  یئانشور و  نیمز و  نامسا و  يدیفس و  یهایس و  هدام و  رن و  نز و  و 
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ناتسبات ناتسمز و  ایرد و  یکشخ و  ارص و  هوک و  رایس و  تباث و  بکوک  هام و  باتفآ و  کشخ و  كرت و  درـس و  مرگ و  زور و  و 
تحص و یخلت و  ینیریش و  تواقش و  تداعـس و  رفک و  نامیا و  الخب و  دوج و  نبج و  تعاجـش و  لهج و  ملع و  سنا و  نج و  و 

دیرفآ نینچ  سپ  ءایـشا  ریاس  تسا  نینچ  مه  ندرم و  یگدنز و  هودنا و  يداش و  هیرگ و  هدـنخ و  يرگناوت و  یناشیرپ و  يرامیب و 
تشذگ هچنانچ  درک  یمن  فصتم  اهنیا  هب  تسین و  اهنیا  لثم  اهنیا  هدننیرفا  اهنیا و  دنوادخ  هک  دینادب  دیوش و  رکذتم  امش  ات  ار  ایشا 

تـسا نآ  رگید  هجو  درادن و  دض  وا  هک  دننادب  ات  دینادرگ  دـض  ار  اهنیا  هکنآ  يارب  دوب  دـهاوخ  داهـشتسا  همیرک  هیآ  نیاربانب  سپ 
کی زا  یلاعت  قح  هک  ار  هیآ  دـننک  فیلات  نانچ  دـنک و  یم  قرفم  فلوم و  رب  تلالد  قیرفت  فیلات و  هکنآ  يارب  دـشاب  داهتـشا  هک 
عون رد  نداد  تفلا  نتخاس و  دحتم  فنـص و  رد  اهنآ  ندرک  ادج  هک  دینادب  ات  دیـشخب  تفلا  مه  اب  دیرفآ و  ار  هدام  رن و  تفج  عون 
عیمج نم  دـحاو  یلاـعت  قح  هک  دـنا  هدرک  لـیوات  ناـنچ  ار  هیآ  یـضعب  هک  تسا  نآ  رگید  هجو  تسا و  میلع  میکح  دـنوادخ  راـک 

تاذ و ای  صخـشت  تیهاـم و  اـی  لـضف  سنج و  تهج  زا  تسه  وا  رد  يددـعت  ینعی  تسا  تفج  تسوا  ریغ  هچ  ره  تسا و  هوجولا 
لبق و نیب  اهب  قرفف  قباس  مالک  اب  تسین  تبـسانم  زا  یلاخ  زاب  عناص و  هب  جاـیتحا  تسناـکما و  دـهاوش  زا  ندوب  تفج  نیا  دوجو و 

سپ شیپ و  ار  وا  هک  دوش  هتـسناد  ات  سپ  شیپ و  نایم  تاقولخم  نیا  ببـس  هب  دنکفا  یئادج  سپ  دـعب  هل و ال  لبق  نا ال  ملعیل  دـعب 
هکنآ ات  ای  تسین  یناـمز  وا  هک  دـننادب  اـت  داد  رارق  رگید  یـضعب  زا  دـعب  یـضعب  یـضعب و  زا  شیپ  ناـمز  رد  ار  یـضعب  ینعی  تسین 

یم نانچ  شنیعم  سپ  تسین  امهب  هلک  ینیلک  رد  دوب و  دناوت  یمن  وا  زا  دعب  وزا و  شیپ  يزیچ  تسیاو و  دب  تسیل  زا  وا  هک  دـننادب 
نا ال اهزئارغب  هدـهاش  تسین  ینامز  وا  دـنک و  یمن  هطاحا  وا  هب  تسوا  قولخم  هک  ناـمز  هک  دـننادب  اـت  هدـیرفا  ار  نهاـمز  هک  دوش 

دارم تسا و  هدرک  تعیبط  بحاص  ار  ناشیا  هک  ار  سک  نآ  تسین  تعیبط  هک  دوخ  ياهتعیبط  هب  دنا  هدنهد  یهاوگ  اهزرعمل  هزیزع 
رد هک  اهفالتخا  اهتوافت و  هب  دـنا  هدـننک  تلالد  اهتوافمل  توافت  نا ال  اهتوافتب  هلاد  تستانکمم  عاونا  قیاقح  تایه و  اـم  تعیبط  هب 
هب دنا  هدـنهد  ربخ  اِهتَقوُِمل  َتقَو  نَا ال  اِهتیقوَِتب  ٌهَِربُخم  تسا  هداد  رارق  ناشیا  رد  توافت  هک  ار  یـسک  تسین  یتوافت  هک  تسه  ناشیا 
هب تقوم  ار  ناـشیا  هک  ار  یـسک  نآ  تسین  یتـقو  هکنآ  هب  تسا  هداد  رارق  یتـقو  ناـشیا  رخآ  لوا و  يارب  ار  یلاـعت  قح  هکنآ  ببس 

ٍضَعب نَع  اُهَـضَعب  َبَجَح  میدرکن  هداعا  تشذگ  هقباس  تارقف  حرـش  نمـض  رد  تارقف  نیا  حیـضوت  نوچ  تسا و  هدـینادرگ  تاقوا 
دننادب ات  نآ  زا  معا  ای  ینامـسج  ياهباجح  هب  یـضعب  زا  ار  یـضعب  دینادرگ  ناهنپ  بوجحم و  اهُریَغ  اهَنَیب  ُهَنَیب َو  َباجِح  نَا ال  َمَلُعِیل 

هب یـصخش  زا  یـصخش  ندوب  ناهنپ  هک  دـنتفای  دوخ  لقع  هب  نوچ  هک  اریز  تسین  قولخم  نآ  ریغ  هب  ولخم  ادـخ و  نایم  یباجح  هک 
وا دزن  زیچ  همه  تسین و  بوبحم  شور  نیا  هب  ادخ  هک  دننادب  دیاب  سپ  تسود  ره  جایتحا  زجع و  ندوب و  یناکم  تیمسج و  رابتعا 
زیچ همه  تسا و  رتادیوه  زیچ  همه  زا  یلاعت  قح  هن  رگا  تسوا و  زجع  صقن و  زا  دنک  یمن  كاردا  ار  وا  هک  قولخم  تسا و  ادیوه 

َِقلاخلا َو ال َینعَم  َمولعَم َو  ِِملاعلا َو ال  َینَعَم  هُولاَم َو  ـال  ِذا  ِهَیهِلا  هَقیقَح  َبُوبرَم َو  ـال  ذَا  ِِهتَِیبُوبُّرلا  یَنعَم  َُهل  دـنا  هدـیدرگ  رادـیوه  وا  هب 
دوبن و هدـش  هدرک  تیبرت  قولخم و  هک  یتـقو  رد  يراـگدرورپ  تیبوبر و  ینعم  دوب  وا  يارب  َعومـسَم  ـال  عِمَـسلا َو  ُلـیوات  َقولخَم َو 
دوبن و دوجوم  یمولعم  هک  یتقو  رد  ندوب  ملاـع  ینعم  دوبن و  هدـننک  تداـبع  هک  یتـقو  رد  ندوب  تداـبع  قحتـسم  تیهلا و  تقیقح 

هدش هدیرفآ  هک  یتقو  رد  ندوب  هدننیرفآ  ینعم 
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قح هیلامک  تافـص  زا  هچ  ره  هکدـننآ  لصاح  دوبن  هدـش  هدینـش  هک  یتقو  رد  ندوب  تاعومـسم  هب  ملاـع  ینعی  عمـس  لـیوات  دوبن و 
لعفلاب ندوب  قلاخ  لثم  دنا  هیلامک  تافـص  راثآ  هک  دندنچ  هفاضا  لعف  تافـص  تسا و  سدـقم  تاذ  نیع  تسمیدـق و  تسا  یلاعت 

قزر رب  تردق  تسین و  یتاذ  لامک  ندوب  قزار  تسمیردـق و  نآ  تسندرک و  قلخ  رب  تردـق  تسلامک  هچنآ  تسین  لامک  نآ  هک 
سدقم تاذ  رب  دـیاز  اهنآ  هک  دـنا  هتقیقح  هیلامک  تافـص  راثآ  همه  هک  لاعفا  تافـص  ریاس  ظفح و  تیبرت و  نینچ  مه  تسلامک و 

زا هک  تسنانچ  هن  ینعی  ِهَِیئارَبلا  َینعَم  َقَحَتـِسا  ایارَبلا  ِِهثاِدحِاب  َسَیل  ِِقلاخلا َو  ِینعَم  قََحَتـسا  َقَلَخ  دُم  َسَیل  دیامرف  یم  هچنانچ  دنتـسین 
هدش ندیرفا  ینعم  قحتـسم  ناگدیرفآ  ندـینادرگ  ثداح  هب  هکنآ  هن  دـشاب و  هدـش  قلاخ  ینعم  قحتـسم  ار  قیالخ  دـیرفآ  هک  یتقو 

دشاب نینچ  هنوگچ  ینعی و  عم  هنراقی  نیح و ال  هلمتـشی  یتم و ال  هتقوی  لعل و ال  هبجحی و  الو  دق  هنیدت  الودم  هبغت  فیک و ال  دشاب 
زا هک  دوش  یمن  نآ  ببس  تسنامز  ادتبا  يارب  تعل  رد  روکذم  هملک  هکنآ  لاح  دشاب و  هدش  ایشا  نیا  قتـسم  ایـشا  دوجو  زا  دعب  هک 

بئاغ زا  دـعب  نامز و  نآ  زا  شیپ  هچنآ  دنـشاب  ینامز  رد  رگا  نامز  رب  دـناروصحم  هک  تاـنکمم  رد  هچناـنچ  دوش  بئاـغ  يزیچ  وا 
هب صوصخم  وا  دوجو  هکنآ  ای  دـندوب  رـضاح  لزا  رد  وا  ملاع  دزن  رد  ناـشیا  ياـهنامز  اـب  ایـشا  عیمج  یلاـعت  قح  ناـشیا و  زا  تسا 

يارب تغل  رد  هک  دـق  هملک  تسین  یناـمز  یلاـعت  قح  نوچ  هک  دومرف  زاـب  ددرگ  بئاـغ  قـلخ  زا  یناـمز  رد  هکنآ  اـت  تسین  یناـمز 
تدش ملع  رد  تسا و  قیقحت  يارب  دق  هملک  نوچ  هکنآ  ای  دنادرگ  یمن  کیدزن  يزیچ  ار  وا  لاح  هب  تسیـضام  ندـینادرگ  کیدزن 
يارب تسا و  دیاش  ینعم  هب  تغل  رد  هک  لعل  هک  دومرف  سپ  دنادرگ  یمن  کیدزن  زاب  ملع  هب  ار  يزیچ  دق  سپ  دشاب  یمن  فعـض  و 
هکنآ يارب  دـشاب  یمن  دـیاش  لعل و  ادـخ  ملع  رد  ینعی  دـنادرگ  یمن  بوجحم  يزیچ  زا  ار  وا  هدـنیآ  نامز  رد  تسا  رما  عوقو  دـیما 
ملاـع یک  هدیـسر  مه  هب  یک  ینعی  یتم  تفگ  ناوتاـن  تسین  یتـقو  هب  صوصخم  هک  دومرف  سپ  تسین  بیاـغ  وا  ملع  زا  زیچ  چـیه 

رب تلالد  تغل  رد  هک  عم  ددرگ  یمن  وا  نراقم  تسین و  ینامز  ینعی  ینامز  ار  وا  مدرک  یمن  ارف  هک  دومرف  سپ  دـش  رداق  یک  هدـش 
ای لحم  رد  ای  ناکم  رد  اـی  ناـمز  رد  دوب  دـهاوخ  اـی  تسا  هدوب  اـی  تسه  وا  هب  يزیچ  هک  تفگ  ناوت  یمن  ینعی  دـنک  یم  تنراـقم 

ثودح زا  دعب  یلاعت  قح  رب  ءامسا  صاصتخا  مدع  رب  تارقف  نیا  عیرفت  تسا و  هادوب  وا  اب  هشیمه  يزیچ  هک  تفگ  ناوت  یمن  هکنآ 
هیلامک تافـص  ثودـح  تسین و  اور  ورب  صقن  دـشاب  لامک  سدـقت و  نیا  بحاص  هک  یـسک  هک  دـشاب  تهج  نآ  زا  دـیاش  ءایـشا 
تسین فیک  جاجتحا  دیفم و  خیش  یلاما  رد  تشذگ و  هچنانچ  اهنآ  ثودح  زا  دعب  هکلب  امش  ثودح  زا  لبق  تستاذ  صقن  مزلتـسم 
اهلاعفا دجوت  ءایـشالا  یف  اهرئاظن و  یلا  تالالا  ریـشی  اهـسفنا و  تاودالا  دحت  امنا  تسا  رترهاظ  تسین و  فلکت  نیا  هب  جایتحا  سپ 

دوش یم  تفای  هنکمم  ءایشا  رد  دوخ و  هابتشا  ریاظن و  يوس  هب  تلا  دنک  یم  هراشا  ار و  دوخ  ياهسفن  رگم  تاودا  دنک  یمن  دیدحت 
اهنآ ياهـسفن  هب  دارم  سپ  تسحراوج  اضعا و  تلآ  تاودا و  زا  دارم  هک  دـیوگ  مجرتم  یلاعت  قح  رد  هن  تاودا  نیا  راثآ  اهدرک و 
یم دوخ  هابتـشا  هب  هراشا  درک و  دنناوت  یم  تاینامـسج  زا  دوخ  لاثما  دیدحت  ینامـسج  تالآ  ینعی  دوب  دهاوخ  اهنآ  هابتـشا  عاونا و 

فورح و نآ  تـالا  تاودا و  هب  دارم  هک  تسنکمم  دـشاب و  هدوـب  تاودا  ناـبحاص  تاودا  هب  دارم  هـک  تـسلمتحم  دوـمن و  دـنناوت 
همدقل اذم  اهتعنم  دوب  دنهاوخ  تارقف  يارب  یلیلد  تارقف  نیا  سپ  درک  یفن  یلاعت  قح  رب  ار  اهنآ  قالطا  شیپ  رد  هک  دشاب  یئامـسا 

یم قالطا  اهنآ  رب  هک  تسنامز  ءادـتبا  يارب  ذـم  هکنآ  ار  ایـشا  ای  ار  يوق  اضعا و  تالآ و  تسا  هدرک  عنم  ینعی  هیلزالا  دـق  اهمتح  و 
ار يوق  اضعا  تسا  هدرک  عنم  ندوب و  میدق  زا  دننک 
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هقباس تارقف  ود  نیا  نایب  هچنانچ  دنک و  یم  لاح  هب  یضام  نامز  برق  رب  تلالد  هک  اهنآ  رب  دق  هملک  قالطا  دوب  یلزا  زا  ار  ایشا  ای 
هملک هک  دوب  نیا  هن  رگا  ِلوُقُعِلل  اِعناص  یلََجت  اَمل  اِهِنیابُم  نَع  ََتبرعَاَـف  َْتنَیاَـبَت  اـِهقِرَفُم َو  ُیلَع  َتلَّدَـف  تَقَرَتِفا  ُهَِملَکلا  ـال  َول  تشذـگ 
نایم تنیابم  هک  یـسک  دـندینادرگ  رهاظ  سپ  دـندیناسر  مه  هب  تنیابم  اهنآ و  هدـننک  ادـج  رب  دـندرک  تلالد  سپ  هدـش  ادـج  ياه 

دنچ هب  ار  وت  ارقف  نیا  هک  دـیوگ  مجرتم  لوقع  يارب  اهنآ  عناص  دـش  یمن  رهاظ  هنیآ  ره  هدـیدرگ و  ناشیا  نیابم  ای  هدـنکفا و  ناشیا 
قح میظع  ياهتردق  زا  نیا  هک  اریز  دـشاب  قلخ  هعونتم  تاوصا  هفلتخم و  ياهتعن  هملک  زا  دارم  هکنآ  لوا  درک  ناوت  یم  هیجوت  هجو 

صوصخم یصاخ  تلع  هب  ار  کی  ره  تسین و  هیبش  رگید  يادص  هب  یئادص  چیه  تاقولخم  سانجا  ترثک  نیا  اب  هک  تسا  يرلاعت 
تمظع دوجو و  تامالع  تایآ و  زا  ینعی  مکناولا  مکتنـسلا و  فالتخا  هتایا  نم  دیامرف و  یم  دـیجم  نآرق  رد  هچنانچ  تسا  هتخاس 

اهنیا داضت  تنیابم و  دنک  یم  عناص  دوجو  رب  تلالد  اهنیا  فالتخا  هچنانچ  امـش و  ياهنابز  فالتخا  تسادـخ  تمکح  تردـق و  و 
فالتخا زا  دارم  هکنآ  مود  .دـش  روکذـم  اقباس  هک  دـنچ  یهجو  هب  اهنیا  تهباشم  زا  تسا  هزنم  یلاعت  قح  هکنآ  رب  دـنک  یم  تلالد 

ار ادـخ  ینعی  میازعلا  خـسفب  هللا  تفرع  دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  هچنانچ  دـشاب  اهمزع  اهیار و  فـالتخا  هملک 
يربدم هک  متـسناد  سپ  دینادرگن  رـسیم  ای  دینادرگ  لدـتبم  ار  ام  مزع  ادـخ  مدرک و  مزع  رایـسب  ینعی  اهمزع  ندرک  خـسف  هب  متخنش 

دنراد تلالد  هک  تهج  نیا  زا  دنـشاب  دارم  ادخ  تاقولخم  عیمج  هملک  زا  دارم  هکنآ  میـس  دراد  نم  میازع  خسف  رب  تردق  هک  تسه 
هب ینعی  ِماهوالَا  مُکاَحت  اهیِلا  ِهَیؤُرلا َو  نَع  َبَجتِحا  اِهب  تسا َو  دـیعب  ظفل  زا  نکیلو  یلاـعت  قح  تمکح  ملع و  تردـق و  دوجو و  رب 

ینعی اهمهو  دنک  یم  همکاحم  اهلقع  يوس  هب  نتـسین و  یندید  هک  دـنک  یم  مکح  لقع  ینعی  ندـید  زا  تسا  هدـش  بوجحم  اهلقع 
تبثا اهیف  دـنک و  یم  ادـج  ار  اهنیا  لطاب  قح و  ناشیا و  نایم  دـنک  یم  مکح  لقع  دوشب  تاکردـم  ناهوا و  ناـیم  رد  هک  یفـالتخا 

دوش یم  لصاح  دوش  یم  تباث  اهلقع  رد  هچنآ  هکنآ  لوا  تسا  لمتحم  هجو  ود  سپ  دشاب  عجار  اهلقعب  ریمـض  هک  تسلمتحم  هریغ 
قح هک  دوش  یم  تابثا  لقع  هب  ینعی  یـشاب  ردصم  ریغ  هکنآ  مود  دـیآ  یمن  رد  لقع  هب  وا  تا  هنگ  تسا و  یلاعت  قح  تقیقح  ریغ 

دننک و یم  ادـخ  ریغ  تابثا  اهمهو  ینعی  دـشاب  اهمههب  عجار  ریمـض  هک  تسلمتحم  تسین و  ناشیا  هباشم  تستانکمم و  ریاغم  یلاعت 
هب عجار  ریمض  هک  تسلمتحم  زین  هرقف  نیا  رد  لیلدلا  طبنتسا  اهنم  تسین و  یکیزج  هب  ملاع  دنوادخ  هک  دنک  یم  مکح  لقع  هن  رگا 

اهمهو طـسوت  هب  ینعی  دـشاب  اـهمهو  هب  عجار  هک  تسنکمم  روما و  رب  دوـمن  ناوـت  یم  لـیلد  طابنتـسا  اـهلقع  هب  ینعی  دـشاب  اـهلقع 
یلاعت قح  اهلقع  هب  ینعی  دور  یم  لاـمتحا  ود  ره  زین  هرقف  نیا  رد  رارقـالا و  اـهفرع  اـهب  ار و  ایـشا  رب  لـیلد  لـقع  دـنک  یم  طابنتـسا 

تسین و اهنآ  تاکردـم  اهمهو و  سنج  زا  وا  هک  ار  اهلقع  دیناسانـش  اهمهوب  ای  دوخ  تـالامک  دوجو و  هب  رارقا  ار  اـهلقع  دـنیاسانش 
یم لماک  ندرک  رارقا  هب  هب و  نامیالا  لمکی  رارقالاب  ادخ و  هب  قیدصت  دوش  یم  هدارک  داقتعا  اهلقعب  هللااب و  قیدصتلا  دقتعی  لوقعلاب 

دشاب یمن  ندرک  تدابع  ای  ندوب  راد  نید  هتفرعم  دعب  هنایدال  دشخب  یمن  هدیاف  رهاظ  رارقا  نودب  داقتعا  هک  اریز  ادخ  هب  نامیا  دوش 
عورف و لوصا و  تفرعم  زا  معا  ای  دیاقع  لوصا  زا  دنا  هدرک  نایب  ناشیا  هچنآ  و  ع )  ) يده همئا  لوسر و  ادخ و  تفرعم  زا  دـعب  رگم 

عم صالخا  هلطاب و ال  تاداقتعا  تاهبـش و  توکـس و  زا  ندـینادرگ  صلاخ  اب  رگم  دـشاب  یمن  تفرعم  صـالخالاب و  ـالا  هفرعم  ـال 
یفن هیبشتلاب و  تافـصلا  تابثا  عم  یفن  ـال  تاـنکمم و  هب  ار  ادـخ  نتـسناد  هیبش  اـب  دـشاب  یمن  تفرعم  ندـینادرگ  صلاـخ  هیبشتلا و 

رد تسا و  هدرک  وا  يارب  هدئاز  تافص  تابثا  هک  یسک  قلخ  هب  ار  ادخ  هیبشت  تسا  هدرکن 
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یفن وا و  تافص  رب  مدرم  هینت  يارب  تافـص  دنک  تابثا  هک  یـسک  هک  دشب  نآ  دارم  هک  تسلمتحم  سپ  تسا  هیبتللا  خسن  زا  یـضعب 
دح زا  ار  یلاعت  قح  هک  دیاب  هک  میتفگ  هچنآ  هب  دوب  دـهاوخ  هراشا  سپ  تسا  هدرکن  وا  تافـص  یفن  دـنک  وا  زا  قلخ  تافـص  دـنک 

تفـص زا  تقیقح  تافـص  زا  تسا  قلخ  رد  هچ  ره  سپ  هقلاخ  یف  دجوی  قلخلا ال  یف  املکف  دروآ  رد  هب  ود  ره  هیبشت  دح  لیطعت و 
رد نآ  تسا  عنتمم  قولخم  رد  تسا  تباث  نکمم و  ای  تسنکمم  هچ  ره  هعناص و  یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  لک  تسین و  وا  قلاـخ  درم 

لالدتسا ترـضح  هجو  دنچ  هب  سپ  ندش  نکاس  ندرک و  تکرح  ورب  دوش  یمن  يراج  نوکتلا  هکرحلا و  هیلع  يرجی  وا و ال  عناص 
هادتبا وه  ام  هیلا  دوعی  هارجا و  وه  ام  هیلع  يرجت  فیک  هکنآ  هب  لوا  نوچ  یب  رداق  سدقم  تاذ  زا  نوکس  تکرح و  یفن  رب  دومنرف 

ای لالدتـسا  هجو  تسا و  هدیرفا  تسا و  هدرک  ادتبا  دوخ  ربنع  رب  تسا  هدـینادرگ  يراج  وا  هچنآ  وا  رب  دوش  یم  يراج  هنوگچ  ینعی 
دـشاب وا  راد  اهنیا  رگا  هکنآ  ای  تسلاحم  دوخ  هدیرفآ  هب  ندیدرگ  لماک  دوخ و  قلخ  هب  یلاعت  قح  فاصنا  هک  تشذـگ  هک  تسنآ 

سپ تسلماک  تفـص  نیا  نودـب  رگا  هکنآ  هب  ای  تسا  ثداح  دـشابن  ثداوح  زا  کـفنم  هچ  ره  دوب و  دـهاوخن  ثداوح  زا  کـفنم 
هب تسلاحم  ورب  صقن  تسا و  صقان  دوخ  تاذ  رد  سپ  دوش  یم  لماک  تفـص  نیا  اب  رگا  دوب و  دهاوخ  صقن  تفـص  نیا  ثودح 

دیسر یم  مه  هب  وا  تاذ  رد  توافت  سپ  دشاب  نوکس  تکرح و  لحم  رگا  ینعی  هتاذ  تتوافتل  ًاذا  هک  تسنا  مود  لیلد  لوقع  عامجا 
ارجتلو تسنآ  میس  لیلد  تسا  دوجو  بوجو  یفانم  تاذ  رییغت  دنتاذ و  رییغت  مزلتـسم  اهنیا  دوب و  دهاوخ  تارییغت  ثداوح و  لحم  و 
رابتعا هب  ای  دنماسجا  مزاول  زا  تفـص  ود  نیا  هکنآ  رابتعا  هب  ای  وا  سدـقم  تاذ  هنگ  دوب  دـهاوخ  ازجا  بحاص  هنیآ  ره  ینعی و  ههنک 
دهاوخ کیرـش  تانکمم  اب  هکنآ  رابتعا  هب  ای  دشاب  هدوب  لعفلاب  تهج  هوقلاب و  تهج  كرحتم  نآ  رد  هک  دراد  مزال  تکرح  هکنآ 

روربملا ریغ  انعم  يرابلل  ناک  امل  هانعم و  لزالا  نم  عنتم  دوب و ال  دهاوخ  رایمالا  هب  ام  كارـشالا و  هب  ام  زا  بکرم  تقیقح و  رد  دوب 
یلزا زا  درک  دـهاوخ  عانتما  هنیآ  ره  دـشاب  ازجا  بحاص  وا  هنک  دـشاب و  توافت  وا  تاذ  رد  دـشاب و  دوخ  قلخب  لمکتـسم  هاگ  ره  و 

دوش هدرک  دح  رگا  ماما و  هل  دح  اذا  ءارو  هل  دح  ول  دوب و  دهاوخن  هدش  هدیرفا  ینعی  ینعم  هدـننیرفآ  يارب  هنیآ  ره  وا و  ینعم  ندوب 
ولو دوب  دهاوخ  بکرم  دش و  دهاوخ  مهوتم  وا  رد  وزج  ود  سپ  یشیپ  وا  يارب  دش  دهاوخ  هدرک  دح  هنیآ  ره  یسپ  یبقع و  وا  يارب 

هراشا نیا  ندوب و  صقان  ار  وا  دوب  دـهاوخ  مزال  سپ  ندـش  مامت  وا  يارب  دوش  هدرک  بلط  رگا  ناصقنلا و  همزل  ذا  ماـمتلا  هل  سمتلا 
ریغ هب  رگا  هک  اریز  دوش  لماک  يزیچ  هب  دوخ  سدـقم  تاذ  ریغ  هب  یلاعت  قح  هک  دوب  دـناوت  یمن  هک  دـش  نایب  ًاقباس  هچنآ  هب  تسا 
دوخ ریغ  هب  لاـمک  رد  ًاـضیا  تسین و  اور  وا  رب  صقن  لوقع و  عاـمجا  هب  دوب و  دـهاوخ  صقاـن  دوخ  تاذ  دـح  رد  دوش  لـماک  دوخ 

هک یسک  دشاب  ندوب  یلزا  قحتسم  هنوگچ  ثدحلا  نم  عنتمی  نم ال  لزالا  قحتسی  فیک  تسنکمم  جاتحم  ره  دوب و  دهاوخ  جاتحم 
یمن ثداوح  لحم  یلزا  هک  دشاب  نآ  دارم  هک  تسلمتحم  دوب و  دناوت  یمن  یلزا  میدـق و  نکمم  ینعی  ندوب  ثداح  زا  دـنکن  عانتما 
دنکن عانتما  هک  یسک  ار  ایشا  دروآ  دوجو  هب  مدع  زا  دنک و  اشنا  هنوگچ  ءایشالا و  نم  عنمی  نم ال  ءایـشالا  یـشنی  فیک  دوب و  دناوت 

تـسلضحم دوب و  دناوت  یمن  تاذلاب  دوجولا  بجاو  ریغ  ایـشا  لک  قلاخ  ینعی  دشاب  ءایـشا  لک  دارم  هک  تسلمتحم  ندش  هدیرفآ  زا 
ار قلاخ  دروآ و  رد  ندوب  لولعم  لامتحا  هک  یـسک  تسا و  یلاـعت  قح  صوصخم  ندروآ  دوجو  هب  مدـع  زا  هک  دـشاب  نآ  دارم  هک 

تارقف لیلد  تارقف  نیا  هیلع  ضالولدـم  ناک  ام  دـعب  ًـالیلد  لوحتل  عونـصملا و  هیآ  هیف  تماـقل  اذا  دوب  دـناوت  یمن  يزیچ  هدـننیرفآ 
مئاق هنیآ  ره  دشاب  هتشادن  نتشاد  تلع  ندوب و  ثداح  زا  عانتما  دشاب و  تارییغت  ثداوح و  یلاعت  قح  هاگ  ره  ینعی  دنقباس 
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ار وا  هکنآ  زا  دعب  دیدرگ  دهاوخ  رگید  عناص  رب  لیلد  وا  دوجو  هنیآ  ره  ندوب و  هدیرفآ  ندوب و  عونـصم  تمالع  وا  رد  دش  دـهاوخ 
دوجولا بجاو  دوجو  لیلد  تانکمم  ریاس  لثم  زین  وا  ینعی  دنتـسناد  یم  وا  دوجو  لیلد  تاـنکمم  ریاـس  دنتـسناد و  یم  هیلع  لولدـم 

عانتماب الا  میض  قلخلا  نع  تنابا  یف  میظعت و ال  هفانعم  یف  باوج و ال  هنع  هلئـسملا  یف  هجح و ال  لوقلا  لاحم  یف  سیل  دوب  دهاوخ 
ءدبال امل  ینثی و  نا  یلزالا  عانتماب  الا  میـض  قلخلا  نع  تنابا  یف  میظعت و ال  هفانعم  یف  ءادبی و ال  نا  هل  ءدـبال  امل  ینثی و  نا  یلزالا 

نیا زا  ندرک  لاوس  رد  هن  یتجح و  یلاعت  قح  يارب  زا  تاریغتم  ثداوح و  تاـبثا  ینعی  لاـحم  لوق  نیا  رد  تسین  ینعی  ءادـبی  نا  هل 
دننکن تابثا  رگا  هک  یمیظعت  یلاعت  قح  يارب  زا  اـهنآ  ینعم  ندرک  تاـبثا  رد  تسین  تسلطاـب و  هک  تسهیدـب  نوچ  یباوج  هلئـسم 

هکنآ رگم  یملظ  ینعی  یمیض  تاریغتم  ثداوح و  ضورع  تافـص و  هنک  رد  تاقولخم  زا  وا  ندرک  ادج  رد  تسین  دشاب و  وا  صقن 
نتـشاد و ادتبا  تلع و  زا  درادن  ادتبا  تلع و  هک  يزیچ  دنک  یم  عانتما  دشاب و  یمن  میدـق  ور  ندوب و  ات  ود  زا  یلزا  دـنک  یم  عانتما 

ناوت یمن  تماقا  نآ  تابثا  رب  یتجح  تسلاحم  یلاعت  قح  رب  نوچ  هریغتم  هدـیاز و  تافـص  تاـبثا  هک  تسا  نآ  تارقف  نیا  لـصاح 
مـشچ نتـشادن و  شوگ  هچنانچ  مه  هک  دننک  یم  نامگ  یـضعب  نوچ  تسین و  باوج  قحتـسم  دنک  لاوس  نآ  زا  هک  یـسک  درک و 
ناشیا رب  در  ترضح  دشاب  هتـشاد  وا  تسلامک  ام  رد  هچ  ره  زین  ادخ  هک  دیاب  سپ  تسا  صقن  ام  رد  نتـشادن  اپ  تسد و  نتـشادن و 

عیمج هک  یـسک  اهنیا و  هب  میجاـتحم  تردـق  ملع و  رد  نوچ  تسا  هدـش  لاـمک  اـم  رد  اـم  زجع  ناـکما و  ببـس  هب  اـهنیا  هک  دومرف 
یفن هک  دومرف  نایب  رخآ  رد  تسلامک و  وا  رد  اهنیا  ندوبن  تسا و  صقن  وا  رد  اهنیا  ندوب  دشاب  وا  سدقم  تاذ  نیع  هیلامک  تافص 

زا هن  دوخ  تاقولخم  زا  ادخ  ندش  نیابم  هکنآ  ای  تاقولخم  رب  هن  ادـخ و  رب  هن  تسین  یملظ  ندرک  تاقولخم  اب  یلاعت  قح  تکراشم 
تافـص بحاـص  یلاـعت  قح  رگا  تسلاـحم و  یلزا  ود  میدـق و  ود  هک  تسنآ  شببـس  هکلب  دـشاب  یملظ  هک  تسا  ربـکت  عفرت و  هار 

شدوجو هک  يزیچ  هک  دیاب  یم  دنـشاب  قح  تاذ  لولعم  رگا  تافـص  نیا  دوش و  یم  تباث  میدق  نیدنچ  دشاب  اضعا  ازجا و  هدئاز و 
ًادیعب و ًالالض  اولض  هللااب و  نولداعلا  بذک  میظعلا  یلعلا  هللا  الا  هلا  دراد ال  یمن  تلع  میدق  دشاب و  هتشاد  تلع  دشاب  هتشادن  یئادتبا 

نآ زا  شتاذ  هک  يدنوادخ  زج  هب  يدوبعم  يدنوادخ و  تسین  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلا  دمحم و  یلع  هللا  یلص  انیبم و  انارـسخا  ورـسخ 
اهنآ دنتفگ  غورد  دومن و  ناوت  كاردا  ار  اهنآ  هنگ  هک  تسا  رتگرزب  نآ  زا  شتافـص  دیـسر و  دـناوت  نآ  هب  اهلقع  هک  تسا  رتدـنلب 
نایز دندش  راک  نایزور  ود  یهارمگ  دندش  هارمگ  تدابع و  قاقحتسا  رد  يدنوادخ و  رد  دندینادرگ و  لیدع  وا  هب  ار  ادخ  ریغ  هک 

هب لاحم  قیـض  رابتعا  هب  تسین و  یفاک  اهباتک  هبطخ  نیا  حرـش  رد  وا و  نیرهاط  لآ  دمحم و  رب  ادـخ  دتـسرف  دورد  ادـیوه و  يراک 
رد دراد و  هبطخ  نیا  هب  یتکراشم  اهنآ  نیماضم  هک  اهبطخ  ریاس  هبطخ و  نیا  رارـسا  قیاقد و  زا  یـضعب  هب  ناـیب  دـش و  اـفتکا  نیمه 

.تسا هدش  رکذ  راونالا  راحب  باتک 

نیرواجم دوب  انیمخت  هام  تسیب  تدـم  هک  لاس 1266  یلوالا  يدامج  هام  طساوا  ات  كراـبم  هاـم  رخاوا  زا  لاس 1290  رد  هک  نوچ 
یغای و مالـسا  هاشداپ  رب  هک  نیملاظ  يالیتسا  راجف و  رارـشا و  يدعت  زا  هیحتلا  فالا  اهفرـشم  یلع  هیوضر  هضور  نیرق  ضیف  ضرا 
ناساره و لاوما  تراغ  فوخ و  زا  ناسرت و  برطـضم و  نیرواجم  عیمج  هدوشگ و  ناشیا  رب  دادیب  يدـعت و  تسد  دـندش و  یغاط 
لاس 1266 یلوالا  يدامج  هام  رد  هکنیا  ات  هدش  دودو  دنوادخ  هب  لسوتم  یگلمج  دودسم و  ناشیا  رب  زیرگ  هار  هکلب  دندوب  نازیرگ 

مه دـندومن  اهر  ناشیا  تیذا  زا  ار  نیرواجم  ازـس و  هب  ار  راجف  رارـشا و  هدروآ  رد  فرـصت  هب  ار  سدـقم  رهـش  مالـسا  هاشداپ  انتعا 
ضیف ضرا  نیرواجم  رب  تسا  هدـش  دراو  زاب  نآ  قباس  ناس  تما و  دراو  زاـب  نآ  قباـس  لاـس  تسا و  هک 1288  لاـس  نیا  رد  نینچ 

نآ زا  رایـسب  نیرواجم  ندومن  رارف  یناشیرپ و  یگنـسرگ و  ناـنچ  هکلب  داد  يور  ناـشیا  رب  قباـس  تاونـس  رد  هچنآ  رب  هداـیز  نیرق 
رازاب هچوک و  اهربعم و  رد  تاوما  نارامیب و  نداتفا  رابک و  راغص و  زا  نز  درم و  ندرم  راجت و  هبسک و  يداسک  راثآ و  ضیف  هضور 
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لهچ هب  بیرق  لاح  راگزور  هبت  نیا  نوچ  دهد و  یمن  رطاخ  هب  یئالب  هماگنه و  نینچ  يدحا  هک  داد  يور  یبراتـسرپ  نفد و  نودب 
میحر دنوادخ  زا  راسکاخ  نیا  سامتلا  مدش و  هفیرش  هخسن  نیا  عابطنا  هب  لسوتم  اذهل  مرود  راثآ  ضیف  هضور  نآ  زا  هک  تسا  لاس 
متشه ماما  قح  هب  هک  لاس 1288  نیا  رد  دومرف  مزع  يداو  نآ  لها  رب  يدامجنا  رد  هچنانچ  هک  تسناراوگرزب  نآ  تعافش  هب  رافغ 

.نیملاعلا بر  ای  نیمآ  دیامرف  فرشم  هرونم  همحر  نآ  تفارش  هب  ار  یصاع  نیا  يدامج  هام  ات  دیامرف و  محر  مناشیا  رب 

سیئر رونلا  رهاب  روضح  هب  هرهابلا  ار  ود  ندـش  فرـشم  دوب  لاس 1288  رد  هک  هفیرـش  هخـسن  نیا  عابطنا  نیح  رد  هک  دیوگ  فلوم 
ءاملعلا و نیا  تادافا  رضحم  رد  هک  راوگرزب  بانج  شناد و  شنیب و  نزخم  راقو و  ملع و  ملح و  ندعم  ءالـضفلا  سمـش  ءابدالبا و 

ماتیالا هلما و  رمالا  لیفک  قالطالا و  یلع  ءاملعلا  دیس  ناسارخلا و  قارعلا و  همئلا  ماما  نیماجهتملا  نیبوسنملا و  ءایـض  نیدهتجملا و 
رقاب دـمحم  دیـس  یجاح  اندیـس  انالوم و  رخاوالا  لئاوالا و  رخف  دـیلا  هتقو  یف  هتیمامالا  هساـپرم  تهتنا  يدـنا  مالـسالا  هجح  بقلملا 

دعاوق لاجر و  تاقبط  جارختسا  هقف و  ملع  لیصحت  رد  اهتضایر  هب  روشک و  تماقا  راب  اهلاس  نارفغلا  همحرلا و  هضفر  یلع  هللا  ضاف 
مظعملا خیـش  نآ  ینعل  هدوب  تولخ  سینا  ترـضح و  سیلج  نایملاع  دیـس  نآ  تمدخ  رد  ماقمقا  لضاف  نیا  هراومه  هدـید و  هیارذ 

یلظ یناتس و  لیلذ  دبع  نیا  لاوحا  رب  لیلج  خیش  نآ  نوجلاعلا و  هلظ  یلاعت  هللا  مادا  ینالیجلا  عیفر  دمحم  الم  یجاح  بانج  عیادبلا 
يو هرهب  تسا  نازخ  ناطلـس  ترـضح  تازجعم  هفلوم  بتک  زا  یخرب  هعلاـطم  هب  دـندوب و  هدومن  ناوتاـن  نیا  رب  لـها  زا  یـضعب  هک 

يراوگرزب و نیرکاذ و  نیرئاز و  هک  مراودـیما  دـش  قابطنا  رد  عورـش  دـندومرف و  هدـعو  دوخ  لام  زا  ار  نآ  عابطنا  جراـخم  دـندش 
.دنیامنن شومارف  اعد  زا  راثآ  ضیف 

265 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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